
БІЛЬШІСТЬ ОБОРОННОГО 
БЮДЖЕТУ ПРИЗНАЧЕНА 

НА ПРОДУКЦІЮ 
МОДЕРНОЇ ЗБРОЇ 

ВНЛСОН ПРОЄКТУЄ-ОБОРОНИШ! БЮДЖЬТ В СУМІ 
35.5 БЇЛЬІЮНА; НА КЕРОВАНІ СТРІЛЬНА ПРИЗНА

ЧЕНО к і л ь и о н д о л а р і в 

Президент Айзенгавер вернувся до столиці 
святкувати Різдвяні Свята 

Вашингтон. Секретар о- ннчнх платень і на подорож-
борони Чарлз Е. Вилсон за
явив на пресовій конференції 
в Пентагоні, що він запро
ектує оборонний бюджет на 
найближчий фінансовий рік, 
який починається 1 липня 
1956 року, в сумі 35,500,000,-
0Q0 доля рів. З того на самі 
тільки керовані стрільна най
новішої системи призначено 
суму' одного більйона дола
рів. В цьому році на продук
цію керованих стрілен призна
чено було 750,000.000 доларів. 
Крім того поважні суми при
значено на перший атомовин 
корабель, на „роботи літаки", 
атомові літаки та на найно
вішої системи літаки. На дум
ку Вилсона, можна буде збу
дувати міжконтинентальні ке
ровані стрільна, які зможуть 
стріляти атомовою бомбою, 
впродовж найближчих п'я
тьох років. Вилсон заявив, 
що він тільки в загальному 
говорить про видатки на обо
ронний бюджет, бо про по
дробиці рішатиме сам прези
дент Айзенгавер. Згідно з за
явою Вилсона зменшується 
видатки на звичайну конвен
ціональну стандартну зброю, 
бо ЗДА мають на своїх скла
дах стільки амуніції, скільки 
її було зужито в Европі під 
час другої світової війни. Се
кретар оборони підкреслив в 
своїй конференції з журналі
стами такі цуякти ідлаапоцо-
иованому оборонному бюдже
ті. 1. Поважна частина збіль
шеного оборонного бюджету 
в сумі одного більйона дола
рів піде на збільшення робіт-

чаиия сирівців. 2. Департа
мент оборони мав би мати 
право заключувати контрак
ти, які триватимуть не тільки 
один фіскальний рік, щоб 
можна було випродукувати 
зброю, до якої, треба довшого 
часу. 3. Уряд проситиме Кон
грес призначити 200,000,000 
долярів на допомогу хворим 
воякам та їхнім родинам. 4. 
Більші суми призначені на 
модерну зброю, а зменшуєть
ся видатки на дотеперішню 
стандартну к о н в е н ц і й н у 
зброю. 5. Вилсон не хотів го
ворити про те, яку ролю,відо-
граватимуть окремі роди зброї, 
бо про це можна буде говори
ти аж тоді, коли нова зброя 
буде готова і внпробована. Де
які роди нової зброї находять
ся ще тільки в проектах, і в 
бюджеті призначені суми на 
те, щоб продовжувати досліди 
в цій ділянці. 6. Дотеперішні 
керовані стрільна можуть стрі
ляти на віддаль 1,500 миль, а 
ироектується збудувати такі 
ракети, які могли б долітати 
до інших континентів. 7. Вил
сон заявив, що розбудова мо
дерної зброї відбувається вна
слідок технологічного посту
пу, а не тому, що Совстн ма
ють вже таку зброю. Вилсон 
сказав, що буде просити Кон
грес, щоб число збройних 
сил ЗДА було „пливке", а не, 
як це було досі, тривке. Уряд 
проситиме Конгрес ибіпмаяти 
число збройних сил на 50.000 
вояків, до 2,800,000, щоб на 
випадок потреби можна було 
покликати тих додаткових во
яків до військової служби. 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер вирішив вчасніше 
виїхати зі своєї фарми в Гет-

] тисбурґу. Па, до Вашингтону, 
бо ного дружина хоче дещо 
приготовити до Різдвяних 
Свят. Президент відлети—, лі
таком, а його дружина виїха
ла автом. В Вашингтоні Пре
зидент відвідав свою невістку, 
дружину його енна майора 
Джана Айзенгавера, яка ле
жить в шпиталі від 11 груд
ня, сподіваючись ще однієї ди
тини. Секретар Білого Дому 
Джеймс С. Гаґерті заявив, що 

„Айзенгавер буде кандидувати, бо "не 
залишить країни в потребі" 

Вашингтон. — Провідник 
республіканців в Палаті Ре
презентантів Джозср В Мар 
тин заявив в оадіовому інтор-
вю, що Айзенгавер таки „буде 
каядидувати, бо він не зможе 
залишити країну в потребі". 
Мартин заявив, що „Айзенга
вер є вихованком Військової 
Академії в Вест Попиті, де на
вчають своїх студентів служи-
тн своїй країні, коли вона 
цього потребує, а на мою дум-
кучми тепер перебуваємо в на
пруженій і серйозній ситуації. 
Думаю, що країна звернеться 
з просьбою до Айзенгавера, і 
вірю, що він відгукнеться на 
неї і буде ітеревнбраннй на пре 
зндента". Мартин перекона
ний в тому, що лікарі ствер
дять В ПОЛОВИНІ лютого, що 
стан здоров'я Айзенгавера до
зволятиме на його поновну 
кандидатуру. Своєю заявою 

Мартин різниться з провідни
ком республіканців у Сенаті 
сенатором ВІльямом Ф. Нов-
лендом, який домагається, 
щоб Айзенгавер вже в січні 
виявив свою думку про канди
датуру, щоб на випадок його 
відмови інші республіканські 
кандидати могли взяти участь 
в стейтових правнборах. г/Сам 
Новленд буде кандидувати, 
якщо Айзенгавер відмовиться 
від поновної кандидатури). В 
демократичному м і с я ч нику 
',Демократік Дайджест" (за 
січень 1056 р.) надрукована 
стаття, в якій пишеться про 
те, що єдність Республікансь
кої Партії знову зарисувалася 
під час недуги Айзенгавера, 
бо підносить голову праве 
крило цісї партії, яке давніше 
очолював с е н а т о р Роберт 
Тефт, а тепер ним проводить 
каліфорнійський сенатор Нов
ленд. 

В А М Е Р И Ц І 
• В Цю Порку за кілька міся

ців закінчить свою діяльність 
російське видавництво їм Цехо
ва, яке впродовж п'ятії років ви-
дало 200 назв книжок в кількос
ті 500,000 примірників. Лікпіда-
ція цього Видавництва спричи
нена тим. що фундація Форда, 
яка пожертвувала на нього 
1,000,000 долярів, відмовилася 
його надалі підтримувати. 

• Поштовий уряд обраховує, 
що в останній чверт1< цього року 

• буде вислано більше як І7,000.т 
000,000 посилок. Це — на один 
більйон більше як за той самий 
час в минулому році. 

• В Бостоні у віці-в2-ох років 
померла Дорогі Бенджемін, дру
жина славного в цілому сві
ті тенора Бнріко Карузо, який 
помер т е 1021 року. Вона одру
жилася з ним у 1918 році,' .і.і.ікі 
бившися в ньому а першого пог
ляду. Після.його смертн вона 
ще два рази виходила заміж, 
але розводилася з своїми чоло
віками. Пані Дорогі Бснджемін-
Карузо написала книжку про 
життя свого славного чоловіка. 

© Міжнародна Спілка Робіт
ників Жіночих Одвтіа подару
вала на шпиталі, торговельні 
шу.оли і стадіон в Іар&їлі 1.10л,-
000 долярів. Ця слілуа УЛІ -М0,-
000 члекіг, а очолїее :І Деяд:д 
ДюСівска. 

Ь Коязь Мороко ?айиср ХП„ 
шо nepef-yB&r- тепер в Кю Нер
ку, 'відвідав зоопарк жа. Брояхсі 

і найбільше бавився в тому від
ділі, де були орянгутани. Bin 
обіцяв подарувати для акваріго-
м.ч колекцію середземно-морсь
ких рибок, 

• іі:иіі Мері г. .і •; Лей по
відомила, що навесні 1956 року 
покине працю секретарки г.але 
джу Гунтер в Ню Иорку. Вона 
закінчила цю школу І90в року 
і впродовж 50-ох років працю
вала в ньому як секретарка пре
зидента каледжу. t 

9 Деякі Індійські імії'ринтії 
заявили, що хочуть вертатися 
до комуністичного Китаю. Ін
дійська амбасада, п'порозумінні 
з державним департаментом, не 
буде робити перешкод4 в їх по
вороті до Китаю. 

• До ЗДА прибула голлянд-
ська родина Де Райтер, яку 
спровадила до цієї країни пані 
Френклін Д. Рузвелт. Пані Де 
Райтер не могла знайти спонсо
ра і звернулася по допбмогу до 
пані Ф. Д. Рузвелт. Ця родина 
мас четверо дітей у віці від 2-ох 
до 12-ох років, 

• На Флориді розбився бои-
бозик В1—47. Сім летунів згину
ло. На іншому детовЕШі розбов-
ся бембовик Ь—29. Згинули три 
лстуни. 

в Цього роху-в Нх> Йорїу г 
агтемобіяіяих кігісгвсфах ггл-
гудо 615 осіб, а 42.20? була ДІ-
равсзі В останньому тихші йгз-
нуло п'ять осіб, а 821 суло 
” • • SLBCJ::'..-:. 

невістка Президента почува
ється добре, а до шпиталю 
пішла вчасніше, бо почувала
ся перевтомлена працею. Пре
зидент- святкуватиме Різдво 
по раз перший в Білому Домі, 
бо давніші свята Різдва він 
святкував в Оі'есті, Джорджія. 
Після Різдва Айзенгавер мас 
пні.чи ти т і південь, де зможе 
трохи фізично вправлятн. 
В перших днях січня Айзен
гавер прибуде ДОуСТОЛИЦІ, де 
почисться нова сесія 84-го 
Конгресу, в якому він мас 
виголошувати промови про 
свою програму. 

Секретар фльоти проектує будувати атомові 
кораблі 

Токіо. — Секретар фльоти 
Чарлз Томас заявив на пресо 
вій конференції, що на най 
ближчій сесії Конгресу, про
ситиме п|ю видатки на будову 
одного атомового корабля та 
ще кількох иідподних атоми 
вих чизніа. Секретар фльоти 
Томас переводить інспекцію 

морської піхоти на Далекому 
Сході і сказав журналістам 
що ЗДА значно поступили і 
конструкції атомовйх літаків 
але не хотів виявити, коли ц 
літаки будуть готові. Згідно : 
проектом Томаса перший ато 
мовнії надводний корабель н-
буде літаконоеець, бо атомов 
літаионосці проектують буду 

американських баз фльоти і ватіг'дсіцо пізніше. 

78-річний сенатор Джордж буде знову 
кандидувати 

Віенна, Джорджія. — Голо
ва Сенатської Комісії Закор
донних Справ демокр. сенатор 
Волтер Ф. Джордж, заявив, 
що в найближчих виборах 
знову буде кандидувати^ Се
натор Джордж 29 січня 1956 
року матиме 78 років, але він 
заявив журналістам, що „по
чувається добре". В політич
них колах гадають, що най
ближча виборчи кампанія се
натора Джорджа буде най

тяжча впродовж останніх 18-: 
років, бо проти нього буд< 
стояти б у в ш и й губернатор 
стейту Джорджія Герман Тол-
мадж. Бувший губернатор хо
че проголосити свою кандида
туру на весні 1956 року і від 
мовився скласти заяву про по
новну кандидатуру сенатора 
Джорджа. але його сни вже 
давніше висловлював надію, 
що Днсордж не буде кандиду
вати з огляду на свій поваж
ний вік. 

Спілка Об'єднані Електричні, Радїові 
і Машинові Робітники контрольована 

і кермована Москвою'' 
Вашингтон. — Департамент 

справедливості! п р о г олосив 
заяву в імені Внутрішнього 
Департаменту Безпеки, в якій 
генеральний прокуратор Гер-
берт Бравнел, мол., та за
ступник ген. прокуратора ген. 
Вільям Ф. Томпкінс домага
ються визнання ' американ
ської Спілки Об'єднані Елек
тричні, Радіові і Машинові Ро
бітники підривною організа
цією, керованою і контрольо
ваною комуністами і в даль
шому Москвою. Цю спілку 
Конґрсс Індустрщннх Органі
зацій виключив був у 1949 
році із свого членства, як кон
трольовану комуністами. Во
на нараховувала тоді коло 
600,000 робітників, але хоч 
число її членів зменшилося, 
вона й досі веде прокомуніс

тичну роботу. Так, наприклад, 
засуджувала вони американ
ську оборону Південної Кореї 
як агресію, обвинувачувала 
американським уряд в ХОЛОД
НІЙ війні у В'єтнамі, називала 
американських державних ді
ячів „паліями війни" і става
ла в обороні совстських шпи
гунів таких, як засуджені на 
сперті. Розенберг”н. Якщо Кон
трольна Рада в справах під
ривної діяльності!, ДО якої 
звернене домагання департа
менту юстиції, визнає згада
ну спілку підривною органі
зацією, оианованою комуні
стами, то її провід втратить 
право репрезентувати об'єдна
них в спілці робітників і 20 
процентів членства матимуть 
право домагатися нового ви
бору нового правління спілки. 

ЗВІЛЬНИЛИ З В'ЯЗНИЦІ ХВОРИХ І БЕЗПОМІЧНИХ 

Кзта&сгхІ комуніста згільазлз по чотирьох рох&х ув'язгенкя 
іх&ьззгзхьхзс х&сіогзрів д«ра Ередезо і його zpyxassy. Ь; 
достх:.саао ^ кордову "ids. Sacxacx І Гонг Soaroje ілс^іа:е-
:•::::•: і ХВОрнХ і прн Переході кордону їх МУСІЛИ ПІДГримувЗїП 

урядовці Червоного Хреста, 

ОБ'ЄДНАНІ НАЦІЇ ЗАКІНЧИЛИ СВОЮ 
ДЕСЯТУ СЕСІЮ 

/Усміхи після І:КЗКОІШЧІІИХ ВЕТО 

Криза в Раді Безпеки ОН, яка виникла у зв'язку з немо
жливістю дііітн до норозуміиия в справі вибору нового члена 
Ради, скінчилася компромісом. Замість вибирати одної о ч. іе-
чи на два роки, вибрано двох, які будуть ч. і піл ми Ради Без
пеки по одному рокові. На фото: 11 ре підеш Генерального 
Зібрання ОН \n.te Мала (Чілі;) стнскаї; руку представника 
Югославії Лсо Матічш (ліворуч) і представника Філіппін 

iJap.ii.ncji Рому.'ія (праворуч). 

допомоги менше розвиненим 
країнам. Вони видали вже на 
цю ціль величезні суми н ні-
одна країна, які користалн а 
американської фінансової і 
технічної допомоги, не втра
тила В найменшій мірі СВОЄЇ 
волі і політичної незалежно
сті!. Якщо по цій саміГі лінії 
були б Ішли, Совстн, то між-
на б було привітати це. Од
нак треба грубо сумніватися 
в щирість теперішніх совстсь
ких оферт щодо фінансової >• 
технічної допомоги, що їх Со
встн роблять різним СХІДНІМ 
країнам, бо Совєти мають 
„довгий рекорд у висмокту
ванні чужих країн." Східньо-
европеііські країни, які вті
шались колись високим жит
тьовим стандартом, ' впалн 
жертвою совстської експлуа
тації, так, що їх теперішній 
господарський стан епожалін-
ня гідний. Сам Соястськни 
Союз також не має господар
ських запасів, що їх міг би по
стачати і ПІНИМ країнам. Насе
лення Совстського Союзу не 
МИС наиконечніших річей в 
західному розумінні життьо
вого стандарту. Тому пропо
нована Совєтам поміч менше 
розвиненим країнам на Сході 
викликує підозріння, що вона 

ДОЛЛЕС СУМНІВАЄТЬСЯ У ЩИРІСТЬ 
СОВСТСЬКОЇ ДОПОМОГИ СХІДНІМ 

КРАЇНАМ 
ПІДКРЕСЛЮЄ, Щ О СССР ДОСІ ТІЛЬКИ „ВИСМОК-1 
ГУВАВ" ЧУЖІ КРАЇНИ ТА ЩО САМО СОВЄТСЬКЕ 

НАСЕЛЕННЯ Н Е МАЄ Н А Ш І Р Ш Н Т И В Н І Ш И Х 
Р Е Ч Е Й 

1 Вашингтон. — З'сдннені і тнчний досвід і успіхи з ча-
Держави не претендували ні- сів боротьби за незалежність 
коли на монополь у несенні | своїх країн.—Такий був зміст 

приготованої і підчитаної за-' 
яви на останній пресовій кон 
форсиції, яку державний се
кретар Доллес відбув у Ва
шингтоні у вівторок 20 груд
ня ц. р. На вступі тісі конфе
ренції він подякував жури 
лістам за доброзичливу спін-
працю та ствердив, шо уста
нова таких нресонн.ч конфе
ренції виправдалась. 

З інших заторкнених на тій 
конференції пнтаиь, поруше
но справу Берліну й небез
пеку його нової бльокади. — 
Доллес висловив погляд, що 
Совєти не відмовляться вико
нати свої зовсім ясні зобов'я
зання, прийняті у відношенні 
до комунікації в Берліні. Що
до ізраїльсько - арабського 
конфлікту, то Доллес не ба
чить познак, щоб бути дуже 
оптимістичним. Єдину потіху 
він вбачає в тому. Що обидві 
в цьому безпосередньо заці
кавлені сторони все ще сту
діюють конкретні пропозиції 
замирення, яку він, Доллес. 
зробив у* своїй промові ще з 
26 серпня ц. р. Доллес ВІД
МОВИВСЯ сказати щось ближче 
н|н> депешу през. Айзенгаве
ра До короля Афганістану. -
Зрештою, більша частина тісі 
пресової, конференції була 

Об'єднані Нації. — Генера-
льиа Асамблея Об'єднаних 
Націй закінчила у вівторок 
20 грудня ц. р. свою десяту 
сесію. Наступна сесія мао роз
початись 18 вересня 1956 ро
ку, але невідомо ще, чи вона 
відбудеться в Ню Иорку, чи 
•: одній із західньо-европейсь-
кнх столиць, а то з уваги на 
американські вибори осінню 
Наступного року. Останнім ді
лом Генеральної Асамблеї бу
ло компромісове полагоджен
ня справи 12го. чл Ради Без
пеки, що його не можна було 
вибрати у 35 голосуваннях, бо 
ніколи ніхто з двох кандида
тів — Югославія і Філіппіни 
— не дістав приписаної біль-
шостн двох третіх голосів. У 
вівтірковому 36-ому голосу
ванні Югославія, яку під
тримувала Англія, європейсь
кі держави й комуністичний 
бльок, дістала врешті 43 голо
си на 70 голосуючих і була 
вибрана, але сталося це піс
ля порозуміння, зробленого 
поаа залею нарад ОН, що Ю-
ґославія, формально вибра
на на 2 |юкн. зречеться піс* 
ля року, та що її місце зай
муть знову на рік Філіппіни. 
Боротьба йшла за принцип, 
чи в Раді Безпеки мають бути 
репрезентовані європейські 
держави, які в даному випад
ку підтримали Югославію, як 
найбільш „стравну" кому ніс-; 
тичну державу для Заходу, — і 
чи тихо-оксанські й азійські 
держави, які погодились були j 
на Філіппіни, підтримувані 
палко З'єдиненнми Держава
ми й півдсиио-америкаиськи-
МИ державами. 

Генеральна Асамблея за-

зн, який, покликавшись на 
першу Генеральну Асамблею, 
що відкрилась була в Лон
доні 10 січня 1946 року, сла- , 
пив діяльність ОН за цих 10 
останніх років, але вказав на 
конечність проробити ще бі
льшу роботу в наступній де
каді. Як дві найважніші спра
ви, що їх поладнала ця 10-та 
Генеральна Асамблея, Хозе 
Маза назвав рішення покли
кати до життя окрему органі
зацію для застосування ато-
мової енергії в мирному жит
ті та вибір нових 16 членів до 
ОН. Різні промовці підкреслю
вали різні моменти з остан
ньої сесії. Американський ам-і 
басадор до ОН, Кебот Лодж, 
висловив знову переконання, 
ЩО допущення в найближчо
му часі Японії до ОН є неми
нуче, та славив резолюцію, 
прийняту 10-ою сесією Гене
ральної Асамблеї про роззбро
єння з признанням першенст-
ва проектові през. Айзенга
вера про летунську контролю 
воєнно-нродукційних закла
дів. Зате совєтськйй делегат 
Кузнсцов скаржився, що в ді
лянці роззброєння нічого не 
зроблено, бо, мовляв, згадана 
резолюція ОИ, замість забо
ронити вживання атомової 
зброї, займалась контролею 
збросния, а не самим роззбро
єнням. Він висловив теж 
„жаль", що ця Генеральна А-
самблея не допустила до ОН 
Комуністичного Китаю та Зо
внішньої Монголії. Голос за
бирали теж деякі представ
ники новообраних членів Об'
єднаних Націй. Делегати Ан-
глїї і Франції ґратулювалн 
президентові Асамблеї, чілій-
ському дипломатові Хозе Ма-

кінчилась пращальною про-і зі за його зручність у веденні 
j моиоюЛ^февндонтв. Хозе Ма-) цйЛ сесії Гея.і-Асажблсї. 

З .консуляту З'единених Держав в Йорданії 
здерли прапор 

має стати Троянським конем присвячена подіюбнцям у 
для комуністичної політичної І справі збільшення фінансової 
пенетрації. Але керівники да-! допомоги закордонові та, у 
них держав, що дістали такі j зв'язку з цим, вимогою уряду 
пропозиції, свідомі того,• бо! щодо •асигнування Конгресом 
вони мають поваленні! полі- збільшених г р ° ш о в и х Сум. 

УКРАЇНСЬКИЙ УСПІХ В СТОКГОЛЬМІ 

Амаи. - - У вівторок- 20-го 
грудня повторились знову 
бурхливі вуличні демонстра
ції, що їх цим разом перевела 
юрба, яка верталась з похо
рону вбитих поліцією під час 
суботвішніх демонстрацій. — 
Гурт демонстрантів відірвався 
від цілої маси та вдерся з біч
ної вулиці на подвір'я амери
канського консулату й здер з 
балЬКОну будинку американ
ський прапор. Поліція почала І 
стріляти в повітря і тоді де
монстранти втекли й розпо
рошились. Демонстранти хо-. 
лили'від'Консулату до консу
ляту й домагалися зниження 
прапорів до половини щогли 
на знак жалоби. Французь
кий консуль, що був поране
ний демонстрантами кілька 
днів тому, відігнав тепер юр
бу з-під французького кон
суляту, почавши стріляти в 
повітря з скоростріла.. Ко

роль Гуссеїн призначив Ібра-
гіма Гашіма новим прем'єром, 
якого завданням є перевести 
нові парламентські вибори. — 
Димісіоиованин прем'єр Ма
нілі оскаржив однаково кому
ністів, як агентів Із Савді А-
рабії, що це вони затіяли ті 
заворушення, покористував
шись демагогічними гаслами 
проти я:ндів і всіх чужинців 
Закордонні обсерватори вва
жають, що англійці недоцінн-
лн впливів Єгипту і Савді А-
рабії в Яордац і зробили по
милку, виславши туди шефа 
Імпсріяльного штабу генера
ла Тсмплара, який обіцяв 
Йорданії поважні достави 
зброї за ціну її приступлення 
до Багдадського пакту. Вна-
слідку — приступлення Йор
данії до того пакту знову від
кладене на пізніше, коли на
стане спокій і вдасться спа
ралізувати дальшу акцію С-
гнпту. 

В С В І Т І 

Стокгольм. Швеція. — І В. 
.'.). - . Г. ,.Червоному сил гоні" 
готелю Мальмен, в Стокголь
мі, відбулась '"і грудня IJJ55 р. 
українська пресова конферен
ція, що мала на меті поінфор
мувати шведську і чужинець
ку пресу, акредитовану в сто-
інці Швеції, пію совстські 

-П|юби шантажу на боннський 
уряд, в напрямі вимушення на 
ньому видачі перебуваючих в 
Німецькій Федеративній Рес
публіці смій™"1™- Конферен
цію, що втішалася доброю 
фрсквенцією шведської преси 
і представників міжиародніх 
пресових аі'ентств.відкрнв кер 
макнч Українського Бю|»а в 
Стокгольмі д-р Богдан Кектр-
жинський. Він сказшч що оаМ 
не раз виступає на цьому фо
румі як представник УНРади, 
а тепер йому і приємністю 
приходяться. чи не вперше на 
цьойу терен;, прсцставі:ін 
І̂ з&”СіХІЙ ' чужинецькій uctci 
по&^стагн:і:-:і другого УЛраїн-
с-хого ПО.”ІТ:ЇЧ^СГО "ЄСІ^С^^-
:^й, £-pa Л;-Си5оі:2ра О. Срс^з-
:ького,.що с уцс»г.ноВйж.-цлм 
ГгяераЛіБОГй Секретаріату г^ 

КОРДОННИХ справ УГВР. І хоч 
УНРада а УГВР мають роз
біжні погляди на ряд питань 
внутрішньої політики ЧИ так
тики ведення боротьбгі яв ук
раїнське визволення, все ж, 
коли йде про зиі”альноукра-
ін' •' • справи, зокрема на зов
нішньому відтинку, обидві ін
ституції часто проводятьсшль-
пі акції по засаді, що справж-
вяТукраїнська зовнішня полі
тика гможе бути тільки одна. 
Вже само вступне слово д-ра 
Кснтржннського он кликало 
се|«ед присутніх помітне прнз-
нання, яке но конфс(>снції 
знайшло свій вислів в Грату-
ляціях обндвом українським 
діячам, що їх складали чу
жинці, зокрема естонці, поля
ки й французи. Д-р Л. О. Ор-
тннськнй з'ясував становище 
Генерального С»?к|)етаріяту за 
кордоннім 'справ УГВР до 
проблеми політичне: еміграції. 

:: - :УЧІ ючн б 6 л Ь Щ С;ИЦІ.КІ 
СПСЧХ:І ^:е^гажу, л.ч каі:аггг-
2л Цр232ЄСС2 ДО «С«рГ~.~і .'-XZi-
r z x rc-.ar,cu". Пре/?;: га:-жх 
5р>тальнгх ....-.,„:•.^..., які 

(Закінченая їй cTwp. 3-Js; 

• В комуністичному Китаї ви-
вреиггуваля впродовж 1955 року 
коло .".00,000 і н т е л е к т у а л і в . 
оскарживши їх у різних алочн-
нач проти комуністичної ідсоло-
НІ Гни комуно-кнтанськкп ..мі-
Вістер справедлнвостн "признав, 
що внарештуваяо на місяць п« 
рееічио н'> 20.000 інтелігенти* тн 
інтелектуалі я аа „ідеологічні 
провини" 

• Індія раптом пригадала 
собі, що :ківнішня Монголія ~-
цс „дШсно не:іаложна" держава, 
і ааявнла. що встановить з нею 
.дипломатичні і- i.e.мни а Пре
м'єр Перу висловив „надію", що 
в найближчому році і Зовнішня 
Монголів і Японія будуть прий
няті до Об'єднаних Націй, себ
то підтрнмчп шантаж, застосо
ваний в цій справі Москвою. 
• • В <р.\ г.і.іпмі. у його араб

ській частині, жертвою вуличної 
бурхливої демонстрації йордан
ських арабів малощо не впав го
лова Псрсмнрноі Комісіі Об'єд
наних Націй, канадійськнй гене
рал Вирнс. Пого авто, яке мало 
прапорець ОН. оточили демон
странти. Коли ВІН помалу почав 
їхати далі, авто обкидали груд
ками болота. Демонстрація звер
талась проти всіх чужинців. 

• В Ливані, наслідком злнв-
кк," дощів, від останньої неділі 
и:аліс T:5S:HV. Кодо 160 ос:б 
'~zvzz:'.~.:'. •-: :'.:- т Д;л» Г00 Лів-
ДЇ>. ХС;:;;МІ Гіхсж у JT^c.-yri-
rSL аіс-.:д:<;м tez-bK.zyAziu'.x ДІ-

—.<Сі.<. 
v/ Цейлон :t\i. клопіт ІЗ cuo^i 

члеаст^ок Е Оі'с„ялаах H«u,:.vx. 

Коли його ще там не було, ОН 
прийняли були постанову про 
заборону вивозу до комуністич
них держав стратегічних мате-
ріялів. до яких належить також 
гума. Цсйльон ие почував себе 
зобов'язаним виконувати ту по
станову І вивозив до комуніс
тичного Китаю річно по 50,000 
тонн гуми в оомін за 270.000 
тонн рижу. Коли б Цейльоя те
пер розв'язав цей торговельний 
договір з китайськими комуніс
тами, він виразився б на гос-
иодарську”І політичну кризу. А 
бути членом ОН 1 виразно лама
ти їх постанову — теж немож
ливо. 

Ь В усій Італії унерухомлено 
телевізійні стації наслідком 
страйку техніків, які домага
ються підвищення платні 1 
зменшення годин праці. 

• Д-р Гербсрт Іватт, лідер 
соціялістнчио] опозиції в авст
ралійському парляменті /добув 
свій давній мандат у парля-
меитських виборах в столиці 
Австралії Мелбурні більшістю 
ледве 22в голосів при понад 
42.000 відданих голосів, У по
передніх виборах він * виграв 
проти того самого свого против
ника більшістю понад 4.000 го
лосів 

в В стсдаЩ Кадру. Кіхесіі. 
rcj^vxi ?йезрхет.ч іиауза крі-і 
гіу-2 j у н:чзскг хдх* ys^cgiaa-
Х:ІЗ Д І . І^ДИЗМ9<У. Ф З ?уЧ:іІ 
грахатя. 2'.д зябуУУ ггіяіт дг-
раваай Д^,ІС -аисрдісіаціс. ЧІД:-
ічкІ т.̂ .- j. І... . - . ; і .л .л^ s ім<а* 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 22,го ГРУДНЯ 1955. Ч. 246. 

ттЬниаЛщщжжжж ЩЯг МКЖАІЖІАЖ ЛАЛЛ 
FQUNDED 1893 

Ukrainian newspaper published dally except Sunday*. Mondays 
<S holidays (Saturday & Monday issues combined) 

by the Ukrainian National Association, Inc. 
at 81-83 Grand Street. Jersey City 3, N. J. 

untered as Second Class mail Matter at the Post Office of Jersey City. 
N. J., on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879. 

Accepted for mailing at special rate of postage provided for Section 
1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1918. 

ПЕРЕДПЛАТА: 
На put $10.00 
На піп року 5.28 
На три міг я ці _ , 2.75 

І SUBSCRIPTION RATES. 
І One year — $10.00 
І Six months 6.25 
I Three months 2.75 

За кожну зміну адреси платиться 10 центіа 
За оголошення редакція не відповідає і не зобов'язується 

повертати незамовлені матерфли. 
Адреса r^VOBODA". РГо. Box 34бГ j£RSEY~atY 3. N. J. 

ЗАЧІПКИ, ВІДПЛАТА І МАРИВО ВІЙНИ 

ДОПОМОГА ЗАКОРДОНОВІ 
Минулої неділі президент Айзентавер засвітив з Ґеттис-

бургу вісім тисяч електричних лямпочок на величезній „на
ціональній ялинці" біля Білого Дому в столиці, започатку
вавши цим формально такий замітили і такий своєрідний в 
Америці .,дух Різдва". Засвічуючи ялинку, Президент твер
див, що цьогорічне Різдво своїм підложжям, надіями та 
перспективами заповідається веселіше, ніж будь-яке інше в 
останніх роках. Це міг бути випадок, що саме в „дусі Різдва" 
виникла справа фондів на допомогу для закордонних країн. 
Це ж бо й є характеристикою американського „духа Різдва" 
давати, дарувати .допомагати, робити приємність ближньому. 

Американський нарід у різдвяному сезоні видає вели
чезні більйони долярів на закупи подарунків. „Шаппінґ" 
— купувати, це головне гасло в передріздвяному часі. Всі 
крамниці відкриті до пізньої ночі і в усіх них роїться від 
людей, тцо купують і купують, переважно на те, щоб куп
лене подарувати комусь з рідних, приятелів чи близьких. 

Справа допомоги закордонові з урядових фондів іде по 
тій самій лінії і в тому самому дусі. Америка допомагає 
менш заможним, менш щасливим і менш розвиненим кра
їнам. Допомагає фінансово і технічно величезним коштом, 
що в минулому році добігали 5 більйонів долярів. 

Тепер, у справі цієї допомоги трапилось непорозуміння. 
Федеральний уряд, приготовляючи атмосферу для відповід
ного закону, який признавав би урядові відповідну суму на 
фінансування допомоги закордонові, попередив, що кошти 
цієї допомоги в черговому році становитимуть приблизно 
стільки ж, що й в минулому році. Законодавці прийняли це 
повідомлення досить „зрівноважено", бо потреби на закор
донну допомогу не зменшилися, а деякі „зовнішні обстави
ни", зокрема совстські обіцянки допомоги деяким арабським 
та азійським країнам, змушували б американську допомогу 
закордонові вдержати на відповідній висоті і в наступному 
році. 

Тим часом або уряд не договорив, або законодавці не 
дочули, що в цих видатках буде „маленька" різниця. Спра
ва в тому, що минулорічна допомога закордонним країнам 
станоенла 4,900,000,000 долярів, хоч бюджетова аснґната на 
ті цілі виносила „тільки" 4,200,000,000 долярів. Різницю по
крито із резерв, що їх мав уряд в своїм розпорядженні на 
іі цілі з попереднього бюджетового року чи років. Кажучи, 
що в наступному році допомога закордонові коштуватиме 
стільки, що й в біжучому, уряд розумів ту „круглу суму", 
яку на цю допомогу фактично видано, отже включно з до
датком із попередніх фондів, а законодавці зрозуміли це 
„дослівно", себто таку саму суму, яку вони ухвалювали на 
цей рік, 3 цього й непорозуміння, що наробило багато га
ласу в столиці. , ' 

У зв'язку з цим непорозумінням розгорнулись публічні 
дебати про допомогу закордонові взагалі. Думки, як зви
чайно поділились. Одна частина суспільности, включно з 
деякими законодавцями, вважає, що Америка повинна не 
тільки продовжувати, але й збільшувати цю допомогу. Ця 
частина вважає, що саме ця допомога була важливою збро
єю в „холодній війні", доказом чого може послужити хоч би 
остання совстська акція, чи радше обіцянка совстської акції 
по тій самій лінії. 

Інші, натомість, уважають, що ті більйони долярів, що 
їх видає уряд із кишень своїх платників податку на допомо
гу закордонним країнам, далеко не мають такого ефекту і 
такого значення, як це здасться. При цьому наводиться ви
падки, що деякі країни простягають одну руку по амери
канську допомогу, а другою рукою вітають совстськнх пред
ставників. Критики американської допомоги закордонові не 
беруть собі також занадто до серця останньої совстської ак
ції по тій самій лінії. Вони вважають, що ці совстські обіцян
ки є пустими обіцянками, робленими на те, щоб ще більше 
„натягати" Америку на видатки та виснажувати її фінансово. 

Очевидно, що одні й другі аргументи можуть мати свою 
рацію і свою переконливу силу, але вони не є занадто сут
тєві ,бо відносяться не до принципу американської допомоги 
закордонним крпїнам. а до її розмірів. Ніхто бо, навіть най
більші опоненти урядових проектів і пропозицій, не запе
речують і не виступають проти цієї допомоги, як такої. Де
бати, ведуться не над проблемою, чи давати, а лише над 
питанням — ^кільки давати. 

До цих дебат варто було б додати ще одну проблему, 
а саме: як і кому давати. Ми бо вважаємо, що американська 
допомога мала б куди більший ефект і значення, якби від
повідна її частина була використана на допомогу визволь
ним рухам українського та інших поневолених народів. Сьо
годні Америка допомагає закордонним країнам у першу чер
гу на те, щоб охоронити їх від большевицької неволі. Але 
наскільки важливіше було б допомогти визволитись тим кра
їнам, які в цій неволі перебувають. 

Від останнього в цьому році 
засідання Ради Безпеки Об'
єднаних Націй, присвяченого 
знову' ізраїльсько . арабсько
му спорові, віяло тією самою 
безнадійністю, яко:о відзнача
лись всі попередні, що зай
мались тією самою справою. 
Деякі з них в попередніх ро
ках мали більш формальний 
характер, обмежуючись стро
го до розгляду того „інциден
ту", що викликав був скаргу 
до Ради Безпеки збоку то із
раїльського, то одніс! з араб
ських держав. Але були вже 
й такі народи Об'єднаних На
цій, які підходили до цьої и 
затяжного спору з ширшого 
аспекту, вважаючи останній 
..інцидент" лише за один із 
симптомів нездорових відно
син у тій частині Близького 
ft Середнього Сходу, які бу
дуть непокоїти світ доти, аж 
поки не прийде до внзнаніш 
Ізраїлю його арабськими су
сідами .остаточного визна
чення кордонів, підписання 
мирового договору н встанов
лення нормальних диплома
тичних і торговельних взає
мин. Але власне цей „ідеал" 
все ще є тільки далеким іде
алом англо - американської 
дипломатії, яка всю свою ува
гу зосереджує тепер на цьому 
відтинку, здаючи собі справу, 
що в суті всі ці маленькі „ін
циденти" накопичили вже 
стільки запального матеріалу, 
що дуже легко може статися 
вибух. Остання заява прем'є
ра Єгипту не залишає ніяко
го сумніву: ще одна, мовляв, 
..агресія" збоку Ізраїлю, по
дібна, як їх було п'ять за ос
танніх шість місяців, і Єгипет 
та Сирія відповідять Ізраїлеві 
пінною, до якої, за всією імо
вірністю, долучаться шість 
ікгапх держав Арабської Лі
ги (Ірац, Порданія. Савді 
Арабія, Ливан. Ємен і Лібія). 

Цим разом Рада Безпеки і 
весь вільний світ стали перед 
іншою .загрозливішою ситу
ацією з одної головної причи
ни: з хвилиною, коли Совс-
тн почали за одну десяту дій
сної вартосте товару масово 
постачати важку наземну 
зброю, літаки н підводні чов
ни Єгиптові і Сирії, стало яс
но, що вони штовхають араб
ський світ до війни проти Із
раїлю .Причина такої політи
ки дуже ясна: нова війна між 
Ізраїлем і арабським світом 
поставила б у найнезручнішу 
ситуацію весь Захід, який 
проти волі арабських країн 
створив Ізраїль і трндержав-
ною декларацією заґаранту-
вав його самостійність, але 
який не міг би виступити 
проти арабського світу, хоч 
би з тієї тільки причини, щоб 
не штовхнути його цілком в 
обійми Совстського Союзу та 
міжнародного комунізму. Де
які члени Арабської Ліги 
тісно пов'язані з Заходом 
(Ірак належить до бльоку 
держав т. зв. Багдадського 
пакту, що так озлобив Мос
кву ,а за останніми вістками 
і Йорданія мабуть приступить 
до цього бльоку після пе
реведення там нових вибо
рів до парламенту), про
те солідарні з іншими араб
ськими державами у негатив
ному підході до Ізраїлю. Со
встська пенетрація на Близь
кому і Середньому Сході з 
вправною метою „перескочи
ти" Дарданельську протоку 
п опанувати середньо - схід
ні джерела нафти заалярму-
паля Захід і стала одною з 
предметів нарад 15-ох мініс
трів закордонних справ, чле
нів Ради НАТО,' наприкінці 
минулого тижня в Парижі. 
Приспішена фінансова допо

мога Єгиптові у спорудженні 
над Нілем найбільшої в світі 
греблі, яка збільшить засівну 
площу Єгипту на 25%, допо
мога, яка виразно виключає 
совєтську „співпрацю", — 
масова висилка американської 
пшениці до Єгипту, — натиск 
на Францію у прнспішенні 
ліберальних реформ в її пів
нічно - африканській політиці 
та гарячкові заходи Англії, 
частинно за посередництвом 
Америки (ЛИСТ Анзенгавера 
в цій справі до англійського 
прем'єра з відписом грецько
му прем'єрові), щоб довести 
до порозуміння і: справі Кнп-
РУ. — це піютндії Заходу у 
відповідь на совєтську дію на 
Середньому Сході. 

Але найбільш успішним 
актом ЦІЄЇ західньої протидії 
було б власне довести до із
раїльсько - арабського зами
рення. Осягнути це надзви
чайно трудно тому, що пс 
обох сторонах с все ще заба
гато „сірих людей", заднвле-
ьих власне у війну, що. єди
но розв'яже гордійськнн ву
зол по лінії задушевних мрік 
КОЖНОЇ CTOJX)HH. Совстська 
пропозиція масового продажу 
зброї Єгиптові викликала за
хоплення в цілому арабсько
му світі, тому, що він поба
чив у цьому запоруку осягну
ти перевагу над збройннмг 
силами Ізраїлю .Тоді — Mpif 
арабський патріот — можнг 
було б зреабілітуватн свою 
воєнну поразку з pp. 1948/f 
та зліквідувати ту державу 
проголошену щойно 15 трав
ня 1948 p., чи бодай примуси
ти її прийняти назад 900,000 
арабських втікачів, себто пе 
ретворнтн Ізраїль на слабень
кії іі жидівсько . арабськії і' 
політичний утвір без ніякогс 
міжнародного з н а ч е н н я 
Правда, поважні сгнпетськ: 

політики здають собі справ\ 
з того, що нова воєнна аван 
тюра підрізала б і так квол\ 
економіку Єгипту, широке 
відкрила б двері інфляції т? 
зіштовхнула б нарід на ще 
НИЖЧИЙ ЖИТТЬОВИЙ рівень. 
Але настрої мас радикально-
прнтиізраїльські. І тому в Із
раїлі є також дуже енльнг 
течія, прихильники якої про-
повідають теорію, що чим 
швидше вибухне неминуча 
пінна, тіш більші шанси, ще 
буде вона знову переможена 
Цим „третім", що підливає 
оливи до вогню прнстрастеД 
є комуністи, які ловлять ри
бу лише у каламутній воді. 

Такі збройні зорганізован' 
напади, як вчинений 11-го 
грудня ц. р. на позиції спрій-
ської артилерії на горбах над 
Галнлейським озером, під час 
якого згинуло коло 50 сирій
ців, тільки скріплюють бун
дючні настрої ізраїльської ву
лиці. Вона докраю схвильова
на агітацією крайніх кіл. які 
твердять, що Захід, мовляв, 
„продає" Ізраїль за ціну здо
буття арабського світу. Ізра
їльський репрезентант в Раді 
Безпеки перелічував довгу се
пію „провокацій" збоку ара
бів. Це правда, що будинки 
жидівських поселенців вилі
тали в повітря, жидівські ав
тобуси попадали в засідку, а 
їх пасажири гинули, жорсто
ко вбивані арабськими на
пасниками, це правда, що 
арабські терористи діяли гли
боко на території Ізраїлю. 
Проте, Об'єднані Наци і вза
галі кожна культурна держа
ва принципово не можуть 
признати в політиці, як засо
бу, відплати, зорганізованих 
нападів частин регулярної 

і армїї на чужу територію. І 
; тому останній ізраїльський 
'напад, власне в сполученні 

„УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ХОЧЕ БУТИ 
САМОеШТЕЛЬНИЙ..." 

ІНТЕРВЮ ПРЕДСТАВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ 
„РАДІО ВИЗВОЛЕННЯ" . З НАПНОВШШМ ВТІКАЧЕМ 

З-ПОЗА ЗАЛІЗНОЇ ЗАСЛОНИ 
Нижче містимо без змів записане на „тайп-рекор-

ді" іптершо представника української редакції „Радіо 
Визволення" в Мюнхені з найновішим утікачем з-поаа 
залізної заслони .українцем п. Іваном Н. Це — моло
дий чоловік .який закінчив ледве 4 класи народної 
школи і сім років провів поза Україною, серед чужих 
людей лише час від часу навідуючись до рідного се
ла. З його мови видно, що с він жертвою веденої боль-
шевикамн русифікації. Пан Н., дармащо молоосаіченнй, 
пізнав істоту московемсо-большевнцького режиму і в 
своїх відповідях на питання кореспондента багато в 
чому роакривас прагнення поневоленого червоною 
Москвою українського народу. 

— Добрий день, пане Іване!. Україні .припустім, можна було 
— Добрнй день, пане Василь, зробити справді таємне голосу-
— Дуже раднй Вас бачити, вання, за що б голосував укра-

шаслнио добралися до нас сю- Інський народ? 
-ди Із того боку 

— Щасливо. 
— Ну, слава Богу! То якщо 

дозволите, я хочу Вас дещо 
•розпитати, бо нам'тут дуже ці
каво знати про те, що там ро
биться по той бік світу, як ка-
жуть, по той бік залізної засло
ни. Ви перейшли на Захід сюди 
таки просто ія України, чи з 
Німеччини, чи з Австрії? 

— Я прийшов на Запад з Ав
стрії. 

— Гаразд А перед тим, як 
були в Австрії, Ви жили на Ук
раїні чи десь інде? 

— Я жив до 1949 года на 
Україні. А в 1952 году виїхав у 
Крим жить. 

— Ага, жили в Криму? А 
скажіть, будь ласка ,яке було 
життя на Україні, як скінчила
ся війна? Чи було добре жити, 
чи погано ? 

—, На Україні після війни 
погано було жити всьому наро
ду українському .потому што 
много народ работал в колхозі 
од світання до пізньої ночі. А 
чоловік не знав, що він заро^ 
5ить. Дадуть йому на трудодень 
хліба ілі нот. І чоловік рабо
тал. писали йому трудодні на 
бумагу, но бумага все вндерже. 
Чу. а што он получе, он не знал. 
Когда приходить врем'я, що чо
ловіку давати на трудодень 
хліба, йому давали 100-200 грам 
на трудодень, а жешцнни поос 
та палися ,которих чоловіки бу
ли вбиті на війні — трос-четве-
ро дітей .вони не звали, куди 
з ними дітися, ілі живою в зем
лю лізти ,ілі на світі далі не 
кить. а суодествувать, потому 
шо діти голодні були .ХОЛОДНІ, 
босі. Жінку гнали на роботу в 
колгосп робити. Жінка робе 
в колгоспі ,прнходе додому і не 
знас .що їй далі робити — ілі 
дітей брать годувати, ілі робо
ту робити ,а годувати дітей не 
5уло чим. О, бо не було чого 
кутать • 

— А скажіть, будь ласка, чи 
на Україні наш народ хоче, щоб 
цісі влада, що є тепер ,не було 
ніколи більше? 

— Наш народ український... 
(перерва) 

— Скажіть, будь ласка, пане 
Іване, яка ваша думка, коли 
Ви були ще на Україні, чи ук
раїнський народ задоволений з 
того політичного стану ,що с 
тепер ,чя незадоволений ? Що б 
він х->тів, до чого він прагне 
і якої б він зміни хотів? 

— Український народ совст
ської власті не любе, потому 
що комуністи много українсь
кий народ зажимають. І укра
їнський народ хоче війни. Щоб 
Україну освободить од совстсь
кої власті І щоб Україна була 
сомостоятельной. Єслі совсти 
будуть дальше править Укт-
їной. то Україна зовесм можсть 
вийти з строя. 

— А як Ви гадасте ,якби на 

— Український народ голо
сував би за то, щоб Ук
раїна була одрізана од Росії, 
щоб була самостоятельной і 
щоб вдасть була на Україні 
американська .От. Потому що 
селі будеть Україна сама, то на 
Україну можеть об ратно' Росія 
піти і взять під своє вліяиіс, а 
коли будеть Україна под Аме 
рикой ,то Америка будеть за 
щнщать Україну, і на Україну 
ніхто не піде. Когда Україна 
сама немного усилиться, тоді 
Україна можеть бути сама . 

і— Отже, український народ, 
на Вашу думку, хотів би до
помоги американського паро 
ду, щоб бути певним ,що ніхто 
вже не прийде і не загарбає 
нашої батьківщини? Адже як 
наша держава етико сильною, 
тоді український народ хотів би 
жити абсолютно сам. Так? Так 
Ви думаєте, це ваша думка 

— Я так думаю. 
— Скажіть ще одну річ. Ко

ли закінчилася війна і Укра
їна була дуже знищена, чи пн 

л*ні з України до Криму? 
— Да. 
— А чи вони хотіли переселя

тись, чи не дуже? 
— У Крим висилали тих, у 

кого во врем'я вовни, хати пого
ріли, не було нічого, то тих ви
силали. А послі стали висилать, 
хто погано робив у колгоспі, І 
тих стали висилать. 

— А в Криму легше було жи
ти, як на Україні? 

— Да, цемножко легше. 
— А яке відношення до со

встської влади українців і інших 
людей, які жили в Криму ? 

— Український народ вобщс 
он совстської власті не любе, 
потому, що, куда не поїде, візь-
дс кадо робити в колгоспі, а в 
колгоспі робить погано, потому, 
що чоловік робить ціле літо, а 
не знас, получнть он на трудо
день щонебудь, чи ні. 

— То тоді виходить, що укра
їнський селянин хотів бн мати 
собі землю назад із колгоспу? 

— Да. 
— А коли Ви були в армії, чи 

можна було писати листи додо
му, чи давали вам відпустку? 

— Коли я служив в армії, то 
мені одпуск давалі, когда моя 
мати вмре або батько, тоді толь-
ко мене одпускали по сімейному 
положеній). А селі дома ніхто 
не вмирав з родннх, одпуска 
не давали. 

— А коли Ви були в Криму, 
то чи кудись їздили на Літо? 
Чи могли собі купить квиток, 
щоб кудись поїхати відпочити ? 

—, Е>го можна, купить. Ну. 
еслі с гроші в кармані. 

— Ви ж були трактористом, 
кажете ? . 

— Був траь тористом. Полу-
чав у місяць 200 рублів, а робо
чий костюм стояв 180 рублів, то 
я не мав за еті гроші куда їхать. 
Селі я поїду куданебудь то бу
ду голий, босий і холодний. 

— Чи чули Вн про якісь від
верті виступи проти влади, як 
працювали в колгоспі, чи був 
тільки так званий пасивний сали совптські газети, що **<>-! l".^,,., к о л и л , о д н самі беруть 

риканці і інші народи захід- J ^ 7 колгосп^ продукти, щоб 
нього світу давали машини, ме- *-°« £ °ЛГОСПУ ПР°«> "* 
днкаменти і т. д. для україн- " Р 0 * " ^ ЧОЯОВІКі' г с я , „ е буде 

красти в колгоспі, то жити не 
і т. 

ського народу, щоб допомогти 
йому стати па .ноги? 

— Не писали . 
— Чи тепер на Україні від

криті церкви і чи можна до 
них ходити вільно, чи не мож
на? 

— На Україні церкви одкри-t 

буде. Потому, що колгосп нічо
го не дасть. То чоловік краде. 

— Значить сама держава при
мушує' своїх громадян красти '{ 

— Да. 
— А чи совстські агітатори 

казали людям, що вони вже по-ft»TJr»"paS.eEBS4w!v3 

з усією дразливою ситуацією 
на Середньому Сході, що 
створилася наслідком совст
ської політичної офенсиви, 
викликав на Заході сильне 
невдоволення й неприхиль
ний для Ізраїлю настрій. Але 
ще одна паперова резолюція 
осуду і ще один мировий па
перовий заклик не розв'язу
ють проблеми, тим паче, що 
скляний палац ОН над Іст 
Ривер'ом так далеко віддале
ний від країн над Нілем і 
Йорданом. Тільки збірним зу
силлям ЗДА, Англії і Франції 
можна буде завести там мир. 
Цікаво, чи це їм вдасться, чи 
знову переможуть там люд
ські пристрасті — з користю 
для Советів. 

так церкви й осталися. Ну, со 
всти стали запрещать ходити 
в церкву молодьожі .В церкву 
ходять тільки старики та ста-, 
рухи . 

— А коли схоче й піде, на
приклад, якийсь комсомолець. 
Що тоді з ним зроблять? 

Якщо комсомолець піде в 
церкву ,а комсомольська орга
нізація про ето узнаїть, вона 
його зразу вижене з комсомолу, 
і за ето наказус . 

— Так що свободи релігії не-
мас? 

— Да, 
— Скажіть, чи це правда, що 

на Україні кілька років підряд 
після закінчення війни жінки, 
орючи, самі тягали плуга, бо не 
було чим орати ?. 

— Да. Ето правда. Я сам жив 
на Україні до 1949 року. І все 
це бачив своїми очима, как жін 
ки запрягалися в плуг самі, в 
шлеї, замість ковей, і орали со 
бі городи. 

— А тепер після десяти ро
ків війни, чи положення значно 
покращало, чи жінки українсь 
кі так само мусять працювати 
в колгоспах? 

— Нікакой облегчонності для 
жінок не стало. Яка була тяж
кая работа. така ова 1 єсть.' 

— Чи Ви жили весь час тіль
ки на Україні, чи ще їздили по 
інших республіках Совстського 
Союзу? 

— Нст. Я жив иа Україні до 
1949 року, а в 1949 году уїхав в 
армію. , 

— І де це Ви були в армії, як-
що можна знати ? 

— В армії я служив на За
байкаллі. 

— А після того, як Вас зде-
мобілізували, Вн вернулись на 
Україну ? 

— Я приїхав на Україну, по
бачив, що на Україні жнзнь по
гана, І! уїхав у Крим. 

— А в Криму Ви працювали 
в колгоспі чн десь на фабриці? 

— Я робив у Криму в колгос
пі, на тракторі. 

— Це був колгосп новоство-
реннй. чн старий, татарський 
колгосп. 

— Колгосп... (невиразно). 
— Чи були там татари? 
•— Татарії! не було. В колгос

пі були українці і руськіс, во 
більше було українців. 

— Це були українці, пересе-

чать? 
— Та вони кажуть, що вже 

соціалізм построїн, переходим, 
кажуть, до комунізму. 

— А чн у Криму, де Ви пра
цювали, згадували про татар, 
яких комуністичний режим ви
слав 1 вистріляв? Чи люди зга
дували про ічню нещасну до
лю? 

— Люди, которні жили в Кри
му, казали, що татарів вислали 
з Криму неправильно. Татари 
хотіли, щоб совстської власті не 
було, потому, що совстська 
вдасть недобра. І вони хотіли 
другої власті. А їх вислали з 
Криму того, що пощитали їх 
предателями народу. Но ето не
правда. Вони боролися за осво-
божденіс проти совстської влас
ті 

— Чи після смерти Сталіна 
сподівався народ якоїсь зміни? 

— Після Сталіна, коли Ста
лін умер, люди ждали вовну. І 
хотіли войнн. Ждали вони вой-
ну потому, що говорили, що 
Сталін умер, правительство по-
камест врасплохс і етім момен
том можна Росію завоювать. 

— А після цього, чи ще були 
якісь надії на війну? 

— В людей була надія, що 
вовна буде, і єсть надія, що вой-
иа буде. 

— Значить, люди сподіва
ються, що їм, у їхньому нещасті, 
поможуть західні держави? 

— Да. 
— А які Ви пригадуєте ціни 

иа взуття, на одежу і т. д.? 
— У 1953 году в магазині 

чорний хліб стоїв 1 руб. 20 ко
пійок, горілка в магазині 20 
руб., обув — ботінкн хромові 
на резнновій підошві стоїлн 82 
рублі, костюм робочий стоїв 
200 рублів. Сахару і цукерок 
не стало в магазинах. 

— Взагалі не стало? 
— Нічрго. На сонці розтая-

ло. 
— Але, що думають люди, 

адже на Україні с дуже багато 
цукрових заводів. Де ж це все 
дівасться ? 

— На Україні багато с заво
дів сахарнех, багато буряків ро
де, но ето все іде на Росію. Ро
сія очень большая. II надо на
годувать, обуть, і ето все іде на 
Росію. 

— А чн людям відомо на Ук
раїні, що Москва посилає дуже 
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Пересуваючись з вели

кою швидкістю по суспільній 
драбині, як граф, а згодом 
князь, виконує обов'язки 
віце-канцлера, а далі канц
лера російської імперії. Хоч і 
на чужій службі, він зберігає 
гаряче серце для свосі бать
ківщини, і як тільки настала 
змога поправи державної до
лі України, після смерти не
щадної цариці Катерини II, 
він спонукує царя Павла І 
привернути бодай частинно 
автономію України. Бувши 
людиною широкої європейсь
кої освіти та визиавцем за
хідньої ліберальної політич
ної ідеології, кн. Безбородько 
вже незадовго до своєї смер
ти закріпив свої погляди у 
„Записці", призначеній бути 
не тільки його визнанням ві-
рн, але й політичним запові

том для царя щодо здійснен
ня конечних реформ у Росії. 
На місце ,,самодержавія" він 
дораджував ,,освічений абсо
лютизм" тодішнього захід-
нього зразку, включно до 
присяги монарха на консти
туційні права населення. 
Зокрема близьким його сер
цю була доля селянства, яко
му пропонував поступнево 
дати землю і волю. Проф. 
Яковлів добачус в нім першо
го політика і політичного ав
тора, що поставив вимогу об
меження російського ,,само-
державія" та радикальної по
прави долі закріпаченого се
лянства. Немає сумніву, що 
в поглядах цього найвищого 
державного достойника чужої 
імперії, відбилася традиційна 
політична і соціяльна ідео
логія його власної батьківщи

ни. Як переконливий доказ 
реабілітації цього козацького 
нащадка звучать сьогодні, 
стоп'ятдесят років пізніше, 
слова листа генерала Ростоп-
чина до графа Воронцова, 
писаного в час, коли Безбо
родько лежав на смертній 
постелі: „Росія буде ним ве
личатися, але він Росії не 
любвв так, як син любить 
матір". 

Справжньою прикрасою об
говорюваного видання є стат
тя професора історії україн
ського права на УВУ та ко
лишнього декана Правничого 
факутельтету тего- університе
ту. Лева Окіншевнча п. и. 
Український парламент XVH-
X V m ст. ст. Колишній член 
Комісії історії українського 
права Української Академії 
Наук у Києві та її секретар, 
проф. Окіншевнч є автором 
фундаментальних творів з іс
торії державного права Укра
їни - Гетьманщини, які не 
тільки поставили зруб для ті
єї ділянки нашого давнього 
права, але й записали .ім'я 
їх автора між першими й най
більш заслуженими дослід

никами історії нашого права 
^взагалі. Закинувши давній 
„"народницький" підхід до на
шої історії, в тому і до права, 
проф. Окіншевнч досліджував 
державний устрій України* 
Гетьманщини з державниць
кого погляду, визнаючи вод
ночас шляхом порівнання 
місце і якості нового україн
ського державного твору та 
його права у колі тодішніх 
європейських держав і їх пра
ва. Ця метода застосована до 
того до досліду права най
ближчої нам часово козаць
кої доби нашої державності! 
дає особливу вагу творам 
проф. Окіншевнча., Адже ж 
немає серіозного будівництва 
нової держави без не менш 
серіозннх студій минулого 
ладу України, зокрема її дер
жавного права. Стаття помі
щена в нашому збірнику є 
підсумком дослідів її автора. 
Вона з'ясовує державний ус
трій гетьманської держави 17-
18 вв., а зокрема її три ке
рівні органи: гетьмана-вябор. 
ного до кінця життя монарха, 
Генеральну Раду — своєрід
ний орган прямого народо

правства, хоч і обмеженого ріярхії на тлі канонічного 
до заступництва одного тіль
ки, козацького стану та Раду 
Старшин, яка шляхом еволю
ції перемінюсться з не-парля-
ментарної, дорадчої ради геть, 
мана, на зав'язок українсько
го парламенту, в якім уже 
були заступлені два стани: 
козацький і мішаний. Автор 
з'ясував, компетенції того „ко
зацького парламенту", вказу
ючи на його глибоку своєрід
ність, хоч і відповідаючи в 
загальному зразком тодішніх 
західніх парляментів, побу
дованих на становому прин
ципі. Історична доля не до
зволила довести до кінця роз
витку того цікавого держав
ного твору, який міг збага
тити новим й оригінальним 
зразком різноманітну систему 
тодішніх парламентарних ус
троїв. \ « 

Третя стаття належить ко
лишньому колезі проф. Окін
шевнча із Комісії історії укра
їнського права УАН і з УВУ, 
професорові І дослідникові іс
торії українського права, В. 
Грвшкові. Вона дає огляд 
„Заложенвя московської пат-

права (1589)", яке мало ве
ликий вплив не тільки на 
церковні, але й на далеко 
ширші відносини в межах 
московської імперії. Ця подія 
завершила видвнгнену з по
чатком 16 ст. ідею Москви, як 
Третього Риму, яка не втра
тила свого політичного зна
чення навіть сьогодні, коли 
в тій же самій Москві, релі
гію офіційно проголошено 
опіюмом для народу. Автор 
підкреслює н є к а нонічність, 
отже неправність унезалеж-
нення московської Церкви від 
царгородського патріярхату. 

Стаття автора цього огля
ду п . н . „Боротьба У країн н-
Гетьманщннн за незалежне 
судівннцтво" закінчує відділ 
давнішої історії українського 
права. В тій статті з'ясовано, 
на тлі інтересного будівниц
тва нового державного- ус
трою .побудову нової системи 
козацьких, міських та сіль
ських судів та вікову бороть
бу гетьманської держави за 
їх незалежність. Договір з 
Москвою гетьмана Богдана 
Хмельницького г а р а нтував 

повну незалежність судів 
Гетьманщини, а всі пізніші 
договори спиралися на ньому. 
Та це не охоронило і цієї ді
лянки державного життя Ук
раїни від все нових втручань 
Москви, які врешті, під кі
нець 18 ст. довели до лікві
дації решток незалежності! 
українського с у д і в н нцтва." 
Стаття вказує на зрозуміння 
в той час значення власного 
судДвництва та власного пра
ва, стосованого у незалеж
них судах, як символу свобо
ди, вибореної у важкий час 
повстання, та 17 гаранта. Тим 
то й треба пояснити безсум
нівне явище, що населення 
відстоювало право на власне 
судівннцтво завзятіше й упер-
тіше, як'інші, Інколи більш 
вирішні, прерогативи'держав-
ностн. 

Відділ нової історії нашого 
права, на який також зложи
лися чотири статті, розпочи
нає стаття д.-ра Ст. Внтвнць-
кого „Основи державного ак
ту з 22 січня 1918 p.". Чет
вертий універсал, цей ву-
гольний камінь третьої укра
їнської держави, с основою 

багато грошей і машин до Ки
таю та до інших країн, щоб ко
мунізм свій розповсюджувати? 

— Да, комуністи стараються, 
засилають у Китай орудія, тан
ки, машини, всю воєнную тех
ніку і также всі страви, кото
рні находяться под комуністн-
чеськкм блоком, > 

'— І люди- знають, що це вони 
мусять працювати на те, щоб 
партійна верхівка просувала ко-
мунізмм н захіД? 

— Люди ejo не люблять і не 
хотять. 

— Чи Вн повернулися з Кри
му на Україну знову, чи куди 
поїхали? « 

-*- Нст. Я з Криму уїхав в Ав
стрію робити вольнонайоміпш 
при воїиской часті, 

— А як „вольнонайомннй" Ви 
мали право вільно виходити а 
МІСТО? ., , 

— Н«я\ Я,права нікакого не 
імел. Вило запрещено посещать 
австрійскіс ресторани, з девуш-
ками встречаться, з австрійця
ми, 1 также,ходить в кіно ав-
стрійскос І вді заведеній. 

— А чи для совстськнх гро
мадян показували совстські 
фільми • і привозили соввтські 
газети? Щось же людям там 
давали, щоб вони розважались? 

— Комуністи газети свої при
силали, по радіо передавали, ну 
.•тому ніхто.це інтересувався, 
газет не читав 1 радіо ие слу
хав. *.. . 

— А чн й далі в Советському 
Союзі продовжуються всякі 
державні позички, чи може те
пер не примушують на них під
писуватись ? 

—.Да. Позичка, коли прихо
дить, то чоловіку не дають 
спать. Двос-трос суток. Потому 
шо йому принесуть какую кому* 
ністн захотять суму підписать, 
1 г.сли челорік' ие підпише, то 
вони не уйдуть Із дому. Єслі 
колхозинк хоче підписать мен
ше, вони не соглашаються, а 
підписать тільки їм то, що вони 
принесли. 

— Який настрій у совстськнх 
солдатів і офіцерів в Австрії? 
Чи якби вибухла війна, чи во
ни б воювали'за совстську вла
ду, чи воювали б тільки офіце
ри та партійці, а солдати не во
ювали б? 

— Щоб була война, то запад-
ная часть Росії, Україна, Біло
русь, Молдавія, Закарпаття, Ли
товська республіка, Латвійсь
кая — ці люди не воювали б 
проти другой держави, а вони о 
ще* здавалися, .потому що они 
совстської власті не люблять. 

— А чи населення иа Укра
їні дістас якісь листи від тих 
людей, яких заслано на Сибір? 
Чн г. якнноь,зв'язок з ними? 

— Листів не долучають. 
— І писати 'не можна ? 
— Не зшию.' 
— А як сприймають совстсь-

ке радіо, совєтську пресу, що 
ЕОНИ кажуть весь час — нові до
сягнення? Чи люди вірять то
му, що совсти весь час пропо
відують? 

— Не вірять. Потому шо ко
муністи много пруть. 

— А чи с якась змога слуха
ти радіо з-п”оза кордону? 
• .— Нст. Єслі чоловік буде слу
хать передачу> з-за кордону, а 
комуністи узнають, то одбира-
ють радіопрвйомник, 1 за ето 
його ще судять. 

— А чи вам особисто доводи
лось хоч раз у житті почути 
якусь передачу з-за кордону? 

— Я, коли жил у Союзі, слу-
шав закордонну передачу, тль-
ки не знаюі'хто передавав. А 
слушав на руськом жінко. 

— Чи усі релігійні свята, як 
Покрова, Різдво, Новий Рік, 
святкус населення чи ні? І чи 
влада забороняє їх святкувати ? 

— Комуністи запрещають 
празнувать Великдень, Покро-
ннцю, Зелені .Святки, Івана Бо
гослова. Андрея, Сави, Варва
ри. Різдво, а однако український 
народ еті празиики справляє. 

— Не зважаючи на заборону ? 
І що ж тоді влада робить? 

— Вони нічого не можуть зро
бить, бо весь наррд справляє. 

— Ну, то я лам від усієї ду
ші побажаю добре влаштувати
ся у вільному світі і вірю, що, 
влаштувавшись, Ви не забуде
те про гірку.долю.наших бра
тів 1 сестер, 'які залишились у 
неволі. 

— Я буду всіми силами ста
раться за то, щоб український 
народ освободить од комуністов. 
Шоб Україна жила самостійно, 
а не стогнала под ярмом кому
ністов. І я і у д у всіма силами 
етого стараться. І призиваю 
весь укрїнський народ іті по мо-
сму путі. 

—- Дякую за інтервю. Я щас
ливий побачити земляка з на
шої нещасливої батьківщини, 
ький прийшов на свободу, але 
не забуває іре наш поневолений 
народ. 

— Я тоже очень дякую, що 
мені в первий раз прийшлося 
стрітися з земляками. Ето как 
з родннм братом стрівся. 

— Ну, то дай, Боже, всього 
доброго! ,. ” 

— До побачення! 

нового нашого державного 
права. Він, як-і інші правні 
акти нашої останньої визволь
ної доби, жде.ще'на основну 
обробітку з юридичного по
гляду. Ця стаття дає його за
гальну характеристику, особ
ливо підкреслюючи його дже
рело у природнім, абсолют
нім, нічим незрушимім і ні
коли незадавненім праві на
роду на власну державну 
еманпипацію. Високий і по
чесний уряд президента УНР, 
що його виконує достойний 
автор, спирається також і иа 
цей державний акт відновле
ної держави. Це й дас йому 
особливу компетенцію для 
оцінки цього саме акту. 

(Продовження буде). 

Ставайте членами Українського 
Народного Союзу, а тям самим 
1 сШвласнвкамн 17-ти міяьйоно-

вого маяна організації! 

І 
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СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 22-го ГРУДНЯ 1955. 

Роман Смйль-Стоцькнй 
- . • 

ВОЛОДИМИР ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ 
(У сімдесятиріччя л^ера Буковини). 

(Закінчення) 
Він зложив подібні заяви й 

вияснення АнглШсь{сій ВІЙСЬ
КОВІЙ Місії, що приїхала була 
до Черновець. Щоб виказати 
всю брехню румунської про
паганди, буцімто ,західньо-ук-
раїнський. уряд — це больше-
викн, він тричі автом перево
зив її до Галичини1 для пер-
трактацій з нашими чоловими 
діячами: Петрушевичем, Го-
лубовнчем, Сінґалевичем та 
Цегельським й для контакту з 
вашим генералітетом. Щойно 
тоді,' по повороті, .. окупаційна 
влада*заарештувала' Володи
мира Залозецького' і він опи
нився в тюрмі разом із Пігу 
ляком, Артимовичем, Бринза 
вом, Білінським та іншими. 
Незабаром удалось йому втек
ти з тюрми, перебравшись че
рез Карпати, доїхати; до Відня 
і. привезти всі інформації про 
Буковину до нашого посольст
ва. Західньо • Українське Пра-
вительство іменувало його 
радником Західньо - Українсь
кого Посольства для' продов
ження його акції. У Відні він 
пов'язався з американською 
й англійською місіями та 
осягнув велидий успіх: висил
ку аліянтської „Фудмішен" до 
Західньої України, Що на її 
чолі стояли американський 
полковник Джансон і .англій
ський полковник Батлер. Це 
той самий Ралф Батлер, що 
пізніше мав відвагу .описати 
брутальний напад Галерівсь-
кої армії иа Західню Україну 
в Атлантік Манслі в статті ,,Ді 
енд оф Вестерн Юкрейн". Цей 
напад був синхронізований з 
новою агресією Румунії, що 
вислала армію під командою 
генерала Петаля з окупованої 
Буковини на Коломийщину. 
Останнім потягом з Чехосло-
ваччнни я тоді їхав до ставки 
уряду в С т а н н с л а в о в і , а 
останнім потягом верталася та 
місія в супроводі радника За-

раїну. За ввесь час праці на 
шої дипломатії, що мала тоді 
дві групи, так звану ф ранко-
фільську й англофільську, За 
лозецькнй був один з гарячих 
прихильників орієнтації на 
Англію та Америку. Та на 
жаль, наші партійннки в уря
ді не вміли його відповідно ви
користати; Бо небавом прий
шла була вже наша катастро
фа й ліквідація посольства. 

Справа Буковини опинила
ся в трагічному положенні. 
Миколу Василька Румунія ні
коли не пустила на Буковину, 
так само батька мого, Стефана 
Смаль - СтоЦького; Омелян 
Попович відмовився вертати
ся, бо представляв символ со-
борницького самовизначення 
української Буковини, інші 
посли, як Лукасевич, були по
літики меншого калібру. Єди
ним виходом був поворот на 
Буковину заступника прези
дента Української Національ
ної Ради Буковини для про
довження боротьби за самови
значення української Букови
ни легальними парламентар
ними засобами. 
. Володимир Залозецький вре
шті вернувся, зорганізував не
залежну від румунів Україн
ську Національну Партію. 
Був її президентом аж до дру
гої 'війни, виповнюючи функ
ції то посла, то сенатора до 
парламенту Румунії. Вся обо
ронна акція Буковини проти 
румунізації поміж війнами с 
пов'язана з його іменем. Безліч 
промов за ті довгі літа він ви го
лосив в Бука решті, домагаю
чися дотримання мирових до
говорів щодо прав національ
них меншин, безліч протестів 
проти румунізації шкільниц
тва й Православної та Като
лицької Церков. Справу укра
їнської Буковини він переніс з 
внутрішньої проблематики Ру
мунії в міжнародньо-европей 

лозецького на Захід і ми, десь j ську проблематику, як сталий 
біля Лавочного, ще зустрі
лися. 

По повороті до Відня Уряд, 
вже Соборної України. заіме-
нував Володимира 'Залозець
кого радником нашого по
сольства в. Берні, на чолі яко
го був барон Микола' Василь
ко. Тут в дійсності всі зв'язки 
нашого посольства з аліянта-
ми — це були зв'язки'радника 
Залозецького, що розгорнув 
тут широку дипломатичну ак
цію в обороні правдц про Ук-

член Конгресу Меншостей, що 
відбувалися в Берні та Жене
ві. На Конгресі в Лондоні його 
обрали на президента Конгре
су, і він був запрошений обо
ма партіями на прийняття до 
англійського парламенту, на 
якому виголосив промову, з'я
совуючи англійській публіч
ній опінїї долю й інших укра
їнських „меншин", жертв не
справедливих мирових догово
рю. 

Дім його в Чернівцях та ре-

УПРАВА 2-го ВІдд. ООЧСУ в НЮ ИОРКУ 
повідомляє Членів і Шановне Громадянство, що 

В СУБОТУ, 24-го ГРУДНЯ 1955 
о год. 6:30 вечора в домівці ООЧСУ при 2-ІД Евені ч. 123 

в і д б у д у т ь с я 

СВЯТОЧНІ С Х О Д И Н И 
присвячені 

34 РОКОВИНАМ ТРАГІЧНО) СМЕРТІ! 359 ЛИЦАРІВ 
ПІД БАЗАРОМ! 

Доповідь виголосить бувший старшина Визвольних 
Змагань н. Микола Комарннцький. 

Проситься прибути точно і масово! 

НАСТОЯТЕЛЬ' І ДИРЕКЦІЯ СВЯТО - ТРОЇЦЬКОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ПАРАФІЇ в ДГГРОНТІ, МІМІ!., 
повідомляє, що 

УРОЧИСТО-РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖБИ в ЦЕРКВІ 
пре 7I2ff Nonrale, Dearborn, Mich., One Block West of Wyoming 

near W. warren 
відбуватимуться в слідуючі дні й годний: » 

в-го січня 1956 р. п'ятниця — Навечсріс Різдва Христо
вого. Кутя. Служба Божа 10 год. рано. 

6-го січня 1956 р. п'ятниця — Всенічна відправа Тгод. веч. 
7-го січня 1956 р. субота, — Різдво Христове. Служба Божа 

10 год. рано. 
7-го січня 1956 р. субота — Всенічна відправа 7 год. веч. 
8-го с}чня 1956 р. неділя — Другий день Свят. Служба 

Божа 10 год. рано. 
9-го січня 1956 р. понеділок — Третій день Свят. Служба 

Божа 10 год. рано. 
13-го січня 1966 р. п'ятниця — Всенічна відправа перед 

Новим Роком 7 год. веч. 
14-го січня 1956 р. субота — Новий Рік. Служба Божа 

10 год. рано. 
14-го січня 1956 р. субота — Всенічна відправа 7 год. веч. 
15-го січня 1956 р. неділя — Служба Божа 10 год. рано. 
18-го січня 1956 р. середа — Навечсріс Богоявлення. Го

лодна Кутя. Служба Божа й Водосвяття 10 год. рано. 
18-го січня 1956 р. середа — Всенічна відправа 7 год. веч. 
19-го січня 1956 р. четвер — Богоявлення. Водохреща. 

Йордань. Служба Божа 10 год. рано. 
(Під чає всіх Богослужб — спів Колядок). 

22-го січня 1956, р. неділя — Свята спільна Вечеря в цер
ковній залі' з висвітленням релігійного фільму „Я с 
Світло" 4 год. ве”ч. , 

знденцід в маєтку Цецнн були 
довгими літами осередками 
українського ПОЛІТИЧНОГО її 
культурного жаття на Буко
вині та джерелами вірної ін
формації про долю всієї Укра
їни для всіх чужинців. В них 
містилися' теж його великі 
збірки народного мистецтва 
Буковини, топірціс, чепраг, 
хрестів, різьби, вишивок й но
ші. Він теж зорганізував ра
зом з будовинськими мистця-
ви ще- й Український Націо
нальний Музей в Чернівцях і 
був його директором. 

Поміж війнами Володимир 
Залозецький був в Румунії й 
заграшщею речником не тіль
ки української Буковини, а 
в з а г а л і нашої української 
справи. До його промов і заяв 
прислухалися в Букдрешті не 
тільки всі кореспонденти між
народної преси, а теж і всі ам-
басади й посольства для ін
формації! своїх урядів. 

Я зустрічав його не раз у 
Женеві під час осінньої сесії 
Ліги Народів. Бував він там 
часто, бо крім політики, він 
був альпініст — залюблений 
у величі природи. Він був на 
вершку Монбляяа, мабуть де
сяток разів, і ці експедиції він 
уважав своїми прощами перед 
Господній вівтар. 

Друга світова війна, в якій 
гітлерівці віддали українську 
Буковину большевикам, зму
шує його до втечі до Відня, по 
короткім повороті до Букови
ни, він залишив її під кінець 
війни перед приходом больше-
виків і перейшов до Відня, під 
американську окупацію. Як 
перекладач мов він був на 
службі американської окупа
ційної влади і ця функція охо
ронила його від московських 
людохватів. В тій функції він 
довгими літами помагав не 
тільки буковинській, а всій 
українській еміграції в Авст
рії. 

Тепер його доля — це тра
диційна доля всіх українських 
патріотів; він, чую це від при
ятелів, разом із 75-ти літньою 
дружиною, властиво „на ву
лиці". .1, відзначаючи його 
70-тиліття, маю питання до 
нашої буковинської еміграції. 
Чи не думає вона, що довго
літнього чолового діяча Буко
вини, людину такої освіти, та
ких міжнародних зв'язків і до
свіду треба б використати у 
відповідний спосіб для нашої 
буковинської й загально укра
їнської справи? Та ж вій ще 
живий символ самовизначен
ня української Буковини, і як 
довголітній посол і сенатор її 
ще й тепер мас право за неї 
говорити перед міжнародними 
чинниками. 

Відень почне грати велику 
ролю в міжнародній політиці, 
як обсерваційна позиція для 
всього Сходу. Там ми мусимо 
мати посольство не тільки бу
ковинської, а всієї української 
справи. Це ваша справа найти 
фонди, бо, як ми, буковинці, 
самі собі не помагатимемо — 
ніхто нам не поможе. А наша 
справа, перестерігаю, і в Аме
риці не стоїть блискуче; хто 
не вірить, хай собі прочитає 
англійську публікацію, вида
ну Американським Комітетом 
для „вільної Европи", пана 
Грігора Ґафенку „Право За
ходу противитися з м і н а м 
(кордонів) в східній і цент
ральній Етропі", що, розумі
ється, домагається включення 
українських є т н ографічних 
земель Буковини й Бесарабії 
в майбутню „Романія Мари". 

Хто з буковинців хотів би 
відгукнутися до нашого так 
заслуженого діяча, хай пише 
на адресу Відень, XIX Hasena-
uer Str. 46. 

Англія має нового міністра закордонних 
справ 

Лондон. — Англійський 
прем'єр Ідей повідомив ан
глійську палату громад про 
поважні зміни, переведені у 
складі ради міністрів. Най-
важнішою з тих змін є при
значення теперішнього мініс
тра закордонних справ Мек-
міллена канцлером скарбу на 
місце чільного англійського 
економіста й політика Бат-
лера, який став лідером у 
парламенті і „лордом-хоронн-
телем королівської печаті." — 
На місце, ж Микміллена — мі
ністром (офіційно: секрета
рем) закордонних справ став 
Селвайн Ллойд, дотеперішній 
міністер оборони, знову . ж 
міністром оборони став Вол-
тер Монктон, дотеперішній 
міністер праці. Міністром пра
ці став Antrim Меклід, дотепе
рішній міністер здоров'я.- Від 
активної державної служби 
відійшов теж один із консер
вативних ветеранів Віскавнт 
Бултон. Новий англійський 
кабінет — „відмолоджений". 
Новий міністер закордонних 
справ Селвайн Ллойд мас 51 
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Гаролд Мек Міллан, 
років. Він був старшиною в 
останній війні, зрештою від 
довших років працю-: в за
кордонній службі і був тричі 
делегатом Англії на Генера
льну Ассамблею Об'єднаних 
Націй. 

УКРАЇНСЬКИЙ УСПІХ В СТОКГОЛЬМІ 
(Закінчення зі 

були зроблені в статті Праль-
нікова в „Ізвсстіях" від 1 груд 
ня 1955 p., а в якій говорить
ся, мовляв, боннський уряд 
силою і, сваволею унеможлив
лює емігрантам поворот н а 
батьківщину, мусить зайняти 
становище публічна опінія ці
лого вільного світу. Д а л і до
повідач підкреслив, що полі
тичні втікачі, які перебувають 
в Німеччині, а серед яких є 22 
тисячі українців, добровільно 
покинули батьківщину перед 
терором большевицького ре
жиму і російського імперіяліз-
му. З черги доповідач поін
формував про стан в Україні 
як про нього звітують найно
віші німецькі поворотці. По
давляюча більшість в'язнів со-
встськнх концентраційних та
борів українці і балтійці, і 
тільки 8 відсотків росіян. В ж е 
ці цифри вказують на те, що 
в СССР національна проблема 
не л и ш е існує, але с найбільш 
пекучою. Врешті д-р Ортинсь-
кий пригадав перестороги, що 
їх українські політичні центри 
робили напередодні Женевсь
кої конференції „великої "чвір-

і-ТОр. 1-Ш0І) 

ки" і процитував кілька усту
пів з меморандуму, зложеного 
тоді Генеральним Секретаріа
том УГВР. На жаль, казав до
повідач, Захід повірив був у 
той час усмішкам Вулґаніна і 
Хрущова й уможливив їм здо
бути собі великий авторитет, 
потрібний ДЛЯ ЇХНЬОЇ поїздки 
до азійських країн. Тепер, 
коли вже стало ясно, що полі
тика большевизму в нічому не 
змінилась, найвищий час, щоб 
Захід припинив згубну полі
тику т. зв. коекзистенції і вре
шті повів політику, якої вима
гає ситуація. В першу чергу 
треба, щоб Захід дав мораль
ну і політичну поміч понево
леним народам і визнав, як 
вихідну базу співпраці з їхні
ми предегавництвамн вповні 
їхні національно - держав
ницькі змагання. По конфе
ренції розвинулась була ціка
ва дискусія і ставлено ряд 
запитів. Д в а великі сток
гольмські щоденники принес
ли в своєму ранньому виданні 
обшврні звідомлення з конфе-

І ренції, .помішуючи т е ж 4юто 
І доповідача. 

В більшості стейтів ЗДА обнизилася 
температура 

Н ю Иорк, Н. И. — ЦЬОГЇ* 
річна зима завітала до З Д А 
трохи завчасно, і вже перед 
початком офіційної зими об
низилася температура в пів
нічних стентах, доходячи де
куди нижче зера. Холодний 
ветер зі швидкістю коло ЗО 
миль н а годину (декуди 
швидкість доходила д о 40 
миль) щ е збільшує холод, 
який поширився з півночі аж 
до Північної Каролаґіни. В Ню 
Иорку термометер впав із 16 
ступнів переднього дня до 

шести ступнів. Морози спри
чинили деяку ззатримку на 
залізницях, і в одному місці 
вийшов з рейок поїзд, який 
курсує між Ню Порком і 
Гартфордом. Були затримки 
в комунікації нюйорської під
земки. В багатьох місцево
стях термометер впав до ре-
кордової низини. Бюро По
годи передбачає,, що ця хо
лодна погода потриває ще де
який час, і що не буде над
то тепло під час Різдвяних 
Свят. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ню Йорк, Н. Й. 

Перед Загальними Зборами 
ІІластарияту. 

Саме з початком цього шкіль
ного року американська преса 
в Ню Иорку ̂ звернула увагу чи
тачів на надзвичайний зріст у 
членстві скавтової організації 
нашого міста. Але писалося теж 
про те, що десять тисяч июйорк-
ськнх дівчат все-ще с на листі, 
вичікуючи прийняття у члени 
скавтінґу, бо нові організаційні 
клітини твориться том аж тоді, 
як провід для них с запевнений. 

А все ж — „Рідерс Дайджест" 
магаапм у ЛИПНІ Ц. 1>. п и с а в п р о 
те, що біля 20 МІЛЬЙОНІВ жінок-
американок с зааиґажованих 
активно у безінтересовній, без
платній суспільній роботі. Це с 
жінки у віці між 20-50 роком 
життя, у літах, які з правила с 
у жінки найбільш рухливими 
та виповненими обов'язками. 
Рекрутується ця армія відданих 
добрій справі робітниць з-посе
ред жінок зайнятих при родині, 
у бнзнесі та професіьх. G вона 
у п'ятеро більша, як усі збройні 
сили Америки і дат. суспільності 
чотири рази стільки годин пра
ні, що усі платні працівники по
ліції І пожежної служби. Пере
січно на кожну з цих жінок при
пали': трн ГОДИНИ на суспільній 
роботі у тиждень, і за найниж
чою, законом усталеною запла> 
тою, ця праця коштувала б 
державу два більйони доляріи 

рік! 
Мластпрнят у Ню Иорку за

кінчує ще один етап праці За
гальними річними зборами, що 
відбудуться в суботу, дня 24-го 
грудпя 1955 p., о год. 5 поп. в 
Пластовій домівці. Провід ор
ганізації буде звітувати про те. 
ню зроблено — накреслить плян 
праці на наступний рік. Багато 
задумів і починів розбивалося 
через хронічну у нашому су
спільному житті недостачу рук 
до праці — дарма, що концепт-
русться вона в серці української 
меиікольної дільниці, а ряди 
наших жінок, звільнених поліп
шенням економічного стану з 
потреби позадомашньоі праці 
зростають кожної днини. 

Праця над молодим поколін
ням — це дуже ВДЯЧНИЙ терен 
громадської дінльностн. Для 
батьків — чн тих, у кого дітей 
немає. Творці і меценати моло
дечих організацій у нашому ми
нулому, це у багатьох випадках 
люди бездітні чн безсімейні. У 
турботі за душу і здоров'я плас
тового доросту у нашій грома
ді провід Пластприяту шукас 
ідейних працівників І запрошує 
їх прибути на свої річні збори. 
Шукає нових членів, які скром
ною вплатрю. одного доляра у 
місяць допомогли б створити 
догідні умовний для виховної 
пластової праці. 

Кляпдія Олесияцька, 

ВИКОНАЛИ СВІЙ ОБОВ'ЯЗОК 
У цій рубриці друкуємо а признанням 1 подякою Імена т и 

громадян, що прислали свою добровільну доплату до передплати 
„Свободи" та свою пожертву на фонд д и т я ч о г о ж у р н а л у 
„ В е с е л к а " . 

С П И C O К П. 31. 
Л'і:р. Зал. Т-во .Дністер", 

ВІдд. 301 УНС $ 1 0 
Т. Вовчак, Фнла. 7 
І. Чеховнч, Ню Иорк 0.10 
С. Яловеґо, Ню Иорк 5 
П. Лалдяк, Еядавер ft 
Д. Кркшталович, Вудбайн б 
С. Вербовецькнй, Шнкаґо б 
М. Кузь, Чирчвіл б 
Д-р Д. Політало, Бровко 0 
Е. Коміиський, Ню Иорк б 
Д-р Н. Ковальський, Гоффорд б 
В. Галнчйн, Ню Иорк 5 
І. Билнк, Мускетайи 4 
Г. Ііійіґіль, Шішіц,-г 4 
B. і Пулі.. Ню Иорк З 
І. Маруоевнч, Ню Иорк З 
Р. Дмнтсрко, Шнкаґо 2.10 
I. Поїш, Віиніпеґ 2 
II. Н. 2 
«». її. Марків, Моптреад 2 
І. Гарбачевськмй, „ 2 
Л. Бурій, „ 2 
10. Мнколайс-ька, Фнла. 2 
І. О г о р о д и ш : . Kunili-.il, 2 
C. Слабни, Лакаваїїа 2 
Д-р І. Домбчсвгький, Кентон 2 
<'. Н., Ню Иорк 2 
І. ПІ гуляк, Снракіоз 2 
Д . Ори т і ч „ 2 
\ . Яворськнй „ '2 

М. Рубнч, ,. 2 
B. Губіцькнй, Піо Иорк 2 
11. Мої ори т і „ Ч 
І. Перчншин, „ 2 
C. Прончак, „ 2 
М. Даинлнк, „ 2 
І. ЯарнцькяЙ, „ 2 
I. Шнпула, „ 2 
А. Нетрушевська, Боффало 2 
II. Веприк, Торонто 2 
II. ВодзІнсько, Фт. Вейн 2 

М. Лясни, Порт Артур 
М. Мельникович, Н ю Иорк 
I. Домбчевськинй, Фнла. 
її. Карпів, Санкигайд 
Л. Зоман, Джерзі Ситі 
II. Наконечний, Фнла. 
В Пулі:, Акрои 
B. Кукурба, ДІтроЙт 
C. Хомяк, ДІтройт 
М. Голоачак п 
М. Сотій, Джерзі Спгі 
Ішк. О. Мартннович, Фнла. 
В Дубина, Шякаґо 
ЛІ. Захарясевич, Гартфорд 
М. Костннюк, Рачеетер 
!М. Малинівс ькнй ,. 
ЛІ. Жеребецький, Оаскатуя 
М. Герріе, Шякаґо 
С. Пнлнпншнн, Снракюз 
В Ревюк „ 
М. Мельник, Рачеетер 
М. Юркевач, Фнла, 
П. Яцнішк, Фнла, 
ЛІ. Бирицькнй, Боффало 
ЛІ. Товтріаськнй, Кярклеяд Л. 
Д. Вус, Кларксбурґ 
Ю. Зоторський, Ню Иорк 
С. .Макух, ДІтройт 
С Готра „ 
I. Дубае. 
Д. Лиіщан, ,; 
II. Poft „ 
Д. Гурняк „ 
ЛІ. ВоЙтовнч, Геитремк 
Н. Галас, Шелтон 
ЛІ. Ку:н-инч. Фнла. 
Т. Чала, Оттава 
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1.5» 
1.36 
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Разом 
Раніше проголошено 

S 180.05 
$ 0,118.00 

Разом $0,304.71 

Успіх молодого українця в Канаді 

П Р И Г О Т О В Л Я Ю Т Ь 
АЛЬ.МАНАХ ЮНАЦЬКИХ 
ЧАСТИН УКРАЇНСЬКОЇ 

ДИВІЗІЇ УНА 
Т$ Торонті. Канада, існус ІНІ

ЦІАТИВНИЙ Комітет для збірки 
матеріалів для видання Альма
наху Юнацьких Частин при Ук
раїнській Дивізії УНА. Цей ко
мітет, у склад якого входять пп. 
І. Велнгорський, Яр. Розумний 
і В. Стельмах, звертається до 
бувших Юнаків з проханням 
присилати пам'яткові знимки 
спогади і матсріяли, що відно
сяться до творення 1 дії Юнаць
ких Частин. 

Комітет просить подавати ад
реси і надсилати знимкн і мате
ріали на адресу: 

І. Welyhorsky, 
629 Gladstone Avenue 
Toronto, Ont., Canada 

та ручить за звернення зннмок 
' документальних матеріялів. 

Український Народний Сою* 
це суто демократична україн
ська братська організацій 
Стати її членом, — це не тіль* 
кн забезпечити себе і Вапни 
рідних матеріально. Це зна
чить, бути співвласником його 
надбань і вибирати, чи буя 

вибраним в його керівні 
органи. 

БОГЕМА (Український Театр в Америці та Група Мнстців Ню Иорку) 
і Культурний Осередок Українського Народного Дому в Ню Норку 

з а п р о ш у ю т ь н а 

ЗУСТРИ 1956го РОКУ 
, , яка відбудеться 

В ОБОХ ЗАЛЯХ УКРАШСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ в НЮ ИОРКУ 
(142 — 2-га Евеию) 

В СУБОТУ, 31-™ ГРУДНЯ 1955 Р. 
У програмі Зустрічі виступи Старого І Нового Року та товариські забава 

пря участі оркестри ВАСИЛЯ БОСОГО 1 Жіночого Тріо „Д З". 
• Заді наново декоровані гумористично - сатиричними творами. • 

У буфеті смачні гарячі 1 холодні закуски та добірні нашггкн з пивниці Юиобу 
„ Л а с а М и к и т и " . 

^ Початок о годині 9-ій вечора. ^ 

/ / 

УКРАІНСЬКЖ 
НАРОДИ ИЯ Фонд 

наше гасло: 
На власні сили! уу 

Остап Гаволсшиа 

Остап Гаволсшка, син 
учителя з Буковини, який 
разом із батьком прибув 
до Монтреалю, Канада, 
ледве т р и р о к и тому, 
осягнув поважний успіх. 
Маючи заледве 16 років, 
він святкував закінчення 
(..гредуейшен") с е р е д 
н ь о ї школи „Розмауит 
Гайскул" в Монтреалі, 
наприкінці жовтня ц. р. 
У тій школі вмурована 
пропам'ятна таблиця, иа 
котрій щороку вґравіро-
вусться ім'я учня, що при 
останніх Іспитах осягнув 
найвищу клясифікацію. З 
чотирьох відділів Остап 
Гаволсшка з найвищою 
нотою одинокий був по
міщений за 1955 рік на 
тій пропам'ятній табли
ці найкращих учнів шко
ли. Він і ще одна україн
ка, Оля Чайковська, яка 
вийшла друга на цілу 
школу, одинокі були на
городжені найвищою ме
далей) признання „за за
гальну здібність" — „фор 
дженерел профишенсі". 

НЕБУВАЛА МОЖЛИВІСТЬ І НАГОДА 
Оце на нашому книжковому ринку появилося 

видання, яке матиме величезне виховне значення 
для всіх наших дітей, юнацтва і молоді на довгі 
прийдешні роки. Книга ця — це 
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ГРОМАДЯНИ/ 

Докажі/л, що це
пе порожні слова! 

Національний Даток надсилайте: 

UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE of AMERICA 
P.O. Box 721, Church St. Sta., New York 7, N. Y. 

ШЛЯХ ВЕЛЕТНЯ" 
— ілюстрована розповідь про життя 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
пера відомої української поетеси 

Наталі Лівицької - Холодної, 
що появилась у В-ві п. М. Борецького. 

Прочитавши „ШЛЯХ ВЕЛЕТНЯ" і зваживши 
ті невідрадні обставини, що в нас майже немас літе
ратури для старших дітей, юнацтва і молоді, Адмі
ністрація „Свободи" рішила зробити все можливе, 
щоб цю знамениту книжку одержала кожна укра
їнська дитина, юнак чн юначка. Життя Шевченка 
у „ШЛЯХУ ВЕЛЕТНЯ" підставлено як приклад 
вічного шукання людських правд, глибокої людя-
ности, гарячої любови до України, релігійности та 
палкої ненавнети до ворогів поневоленої батьків
щини і всякого деспотизму взагалі. Тому легко со
бі уявити, яку велику прислугу зіюбить ця книжка 
Україні і сповненню наших мрій, коли наші діти, 
юнацтво і молодь, пізнавши Шевченка як людину, 
стануть його у жнтті наслідувати! 

Щоб це доконати, ми заклнкасно Вас: 
Дайде цю книгу про життя ІІ1емч<>нка українській 
дитині, юнакові чи юначці: 
Вашій, чи 
Вашого Свояка, Приятеля, 
Сусіда чи Знайомого — 
Я К П О Д А Р У Н О К ! 
Подаруйте, іи пзір до наслідування — життя найбіль
шого з усіх українців — Тараса Шевченка! Для цього 
соме тепер, коли надходять свята, Різдва, Нового 
Року І т. п. — безліч нагод. 

Книга ця великого формату, иа крейдяному папері, 
з 57-ма оригінальними ілюстраціями, в твердій оправі і люк
сусовому оформленні — подумана також, окрім виховної 
сторінки — своїм прекрасним виглядом викликати любов 
до української книжки в серцях українського доросту на 
чужині. 

Ціна П виносить тільки $3.50. Щоб П одержати, ви
повніть понижчу форму замовлення і вишліть ще сьогодні 
до нас, а ми надішлемо П Вам або на вказану Вами адресу 
відворотною поштою. 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 
З А М О В Л Е Н Н Я 

Ім'я І прізвище 
(латинкою) 

Адреса 

Оцим замовляю пр. книжки „Шлях Велетня". 

Належн .сть у сумі (по $350 за пр.) залучую: 
Книжки прошу вислати на адресу (адреси): 

(латинкою) 

hsf&Gns^&^^&mmm^s&u^mmmmsrm 
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СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 22-го ГРУДНЯ 1955. Ч. 246. 

П Р А Ц Я 

МАШИНІСТИ ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПРАЦІ 
"RADIO DRILL OPERATORS'* 

ТОКАРІ 'ENGINE LATHE" 
Д о праці на піч. Віл * :ЗО ПОПОЛ. до 12:30 ночі. Дуже добра 
платня на.початок плюс "Nile Premium". Вечерю платить 
працедавець. Постійна праця цілий донь в розвнваючінея 

фабриці. 
Зголошения 

PULVERIZING MACHINERY DIVISION 
10 CHATHAM ROAD SUMMIT, N. J. 

Зголошсшія ДО Mr. T. Mulcahy 
i | • , ! 

ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 

В Еспанії 

CABINET MAKERS 
я досвідом. 

Постійна праця добра платня. 
Платні вакації. 

Голос?нсь: 
LEEXO MHO. CO. 

389 ll<>wc Ave. Passaic. N. J. 

• П Р А Ц Я • 
• Help Wanted Male—Female • 

М У Ж Ч И Н І ! І ж і н к и 
Фабрична праця 40' годин. 
Добра платня, постійна праця. 
платні вакації і свята; медичне 
і хірургічне забезпечення. 

WHITLOC4 CAKDAGE CO. 
Ft. ol Lafayette, Street 

jersey City. N. |. 

Щ А Д І Т Ь v л к г к н п raiOOTO' 
К У Н У П Т К СВОЇ Г. О II . 1 4 
ЧЕРЕЗ ИКПІ'О.І 'ГКПШПІ'С 

Help Fight TB 

Buy Christmas Seals 

ЧИТАЙТЕ . . С В О Б О Д У " 

• MOVIES—THEATRE • 

Ч Е Т В Е Р , П ' Я Т Н И Ц Я 
і СУБОТА 

THE FRIGID SEA 
AMERICAN THEATRE 

3rd Street bet. Avenue В & C 
New York City 

А с о ц і а ц і я УКРАЇНСЬКИХ 
ПРИЯТЕЛІВ ЕСПАНІЇ 

В Мадриді заснувалося окреме 
товариство під назвою Асоціпція 
Українських Приятелів Еспанії. 
Установчі Збори цього товари
ства відбулися 23 жовтня, на 
них вибрано Управу АУИВ в 
такому складі: інж. А. Кішка — 
голова, інж. .О. Зибнра — за
ступник голови: інж Д. Маоліа 
— секретар: мгр Я. Марків — 
скарбник. До Управи належать 
ще такі особи: Д-р Б. Цпмбаліс-
тнй. мгр. М. ВОЛИНСЬКИЙ, студ. 
Я. Тріска, інж. Н. Романик. д-р 
В. Марі:усь і 3. РудаоськиЛ. 

. В Голландії 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕЧІР 

в МІСТЕЧКУ тип , 

Чотирвста громадян голлшіД 
ського містечка ТіЛЬ иережилл і> 
жовтня ц. р. неабияке одушеа-
лення з причини українського 
вечора в тім місцевості, який 
з організувала Управа Організа
ції Українців Голландії. Хор 
під днрлґентурою п. д-ра М. Ан
тоновича, який складаються ви
ключно з голляндців та співак 
виключно українські пісні, був 
властивим спричйнннком цих 
одушЄвлень. Але і самодіяльна 
група під проводом заступника 
голови ОУГ, пані Оксани Ко
пач - Схотс, дала свій скромний 
вклад, даючи сценку: Вечір на 
Україні. 

Програма хору складалася з 
церковних і світських пісень, 
при чому було багато пісень. 

днмира о. кан, Г. Фуканчик ,в 
сослужеині о. рад. І. Кота від
правив урочисту Службу Божу 
в наміренні Установи і Пана
хиду за померлих членів УДК. 
Звіти ВИЯВИЛИ, що діловий рік 
належав до років доволі актив
них, не зважаючи на постійні 
аиїзди українського громадян
ства до заокеанських країн. За 
звітовнй період висміґрувалн 
333 особи, тобто 8.2Сг зі всього 
числа українців в Бельгії. В ТО
МУ числі вибули також 52 члени 
УДК. Секретаріат УДК забез
печував полагодження корес
понденцій, різного роду інтер
венцій та оформлення докумен
тів. • » 

До замітнішнх подій ділового 
року належить відбуття ювілей 
ного Конгресу УДК. -що прой
шов з гарним успіхом, як для 
:.нутрі::шмп'о скріплення укра
їнської громади в Бельгії, так і 
для зовнішньої пропаганди, про 
що свідчать голоси бельгійської 
прон і радіо. Великий успіх о-
сягнули тш:ож організована 
УДК Дитяча Оселя, на якій по
бувало ISO дітей. Па ту ціль 
УДК. крім оплати батьків в сумі 
56.000 6л. Фр. вистарався допо
моги з бельгійських джерел на 
суму понад 80,000. бл. фр. 

На голову вибрано знову д-ра 
В. Поповича. 

В Німеччині 
ЦЕРКОВНЕ СВЯТО ПРАВО

СЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ 
У МЮНХЕНІ 

! :"•• -

З великою урочистістю від
значили 16 жовтня ц. р. право
славні українці Мюнхену і око
лиці день святої Покрови, що 
був храмовим святом Святопо-
кровської української автоке-

І сильна хорош га Л-\^^}"^^а^°1„^кт* 
1 спіняність Ппн сольових листу-1 Мюнхені. Свято збіглося з 10-
; „ Ї Ї слухачГаанннпо ї їпиЖп л 1 ? , м S S * " " Т ffiSi 

1 найстаршого на післявоєнній 
еміґраціі в Німеччині. Святочну 

прот. 
• 1 Іалладій Дубнцькнй, що був 

першим настоятелем цієї церк
ви, в аснеті грузинського свя-

добро ще оди вслі Успіх. І " І е " " к а a протопресв. Алексан-
Мсшкаиці Тілю довго будуть І « * Демстрашв.лЬ протодияко-

І на о. Ігнатія Горобця. Співав 
1 церковний хор, підсилений спі
ваками з ЛюдвіГсфсльду, під 
орудою теперішнього настоя-

які хор співав вперше. Як все. 
так і тепер, виконання було ду-тепер, 
же добре. Співаків об'еднус 

зі іцорч.і ііппими виконавцямії. 
Що вказ\'о на якість складу хо- , 
ру. Невгаваючі оплески та пн- f » 
магаїшя публіки продовжити 
програму « доказом, що н. л-р | 
М. Антонович записав в смос < 

К о л и ПііЙШОВ 
перший наказ 

коротко 
втинати 
волосся 
воякам 

Американської 
Армії 

СЛІДКУЙТЕ ЛА ПРАВИЛЬНОЮ в і д п о в і д д ю 
В ОГОЛОШЕННІ НАСТУПНОГО т и ж н я 

В ЦІП ГАЗЕТІ. 

довго 
під враженням української нині. 

Виступ самодіяльної групи 
був наскрізь аматорський, що і 
публіка відповідно оцінила. Гар
не враження зокрема зробила ма
ленька голляндка. танцюючи 
бездоганно козачка. Вона зібра-

f ла рясні оплески, але вони були 
призначені і для організаторки 
п. О. Копач - Схотс. Відмітити 
теж треба спів пані О. Копач-
Схотс, як теж танці п. п. Р. Пнн-
дуса і М. Брнка та пань О. Ко
пач - Схотс і Фсргувсн (гол
ляндка). Сценка була добре під
готована. 

Імпрезу влаштували як доб
родійний вечір для українських 
втікачів з Австрії. Збоку гол
ляндців було велике зрозумін
ня, на що вказус ти численна 
участь та особисте прибуття ію-
•адиика міста, радників ти їв
ших ііотнблін. 

МСІА'т 
V &AD.0 V ” 

20kl4sr 
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* СВЯТА НАДХОДЯТЬ « 
К УКРАЇНСЬКА 
* ЮВЕЛІРНА 

КРАМНИЦЯ 

І „MET А" 
у 201 East 14th Street 

New York 3, N. Y. 

ВПЕРШЕ ОГОЛОШУЄ ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ 
РОЗПРОДАЖ РАДІОПРИЙМАЧІВ 

в и п у с к у 1 9 5 6 р о к у 
СПІШНОЇ едовн німецької фірми 

GRUNDIG - Ultra Hi-Fi 
Нові короткохвилеві ра

діоприймачі випуску 1956 
р. мають ЦІЛИЙ ряд удо
сконалень, поліпшень та 
переваг в порівнянні з ІН
ШИМИ німецькими радіо
приймачами. 

Крім .низки поліпшень в 
звуковій частині, радіо
приймачі URUNDIG ма
ють нову внутрішню о-
бертальну „ферріт - анте
ну", 4 гучномовці удоско
наленого звукового на-

I строювання ,.ультура гай-фіделнті". температурний ком-
?, ненсатор. і діапазони хвиль та інші переваги, 
f - Слухаючи цей радіоприймач, у вас створюсться цілко-
* вита ілюзія безпосередньої блнзькостн І тривимірності! зву-
5 кової передачі. 
V Модель 1055 — Щиа $99.95. Модель 20S5 — Ціна $139.95 
У Модель 8035 — Ціиа $169.95. 
J Разом з радіоприймачем „МЕТА" дас безкоштовно до-
V даткову антену та гарантію на всі радіочастини. 

Замовлення виконуємо негайно після одержання чека 
\ або поштового переказу на зазначену суму. • 
К Мясмо па складі щ-і частин та лямпи для нових 
£ радіоприймачів. 

Прошу надіслати мені радіоприймач GRUNDIG, 1956 
5/ p., модель ч. . . . . . . :•;-.. ' ' '•-•-• 
І Ім'я та прізвище « 
5 Число буд. та назва вул .•. 
S Місто : Стсйт 
£ До цього додаю чек (пошт, переказ) на суму $ 
у Замовлення спрямовуйте на адресу: 
І МЕТА JEWELERS, 201 East І4th St., New York 3, N.Y. 

• 

В першу річницю смерти Нашого Найдорожчого, 
Нсвіджнлуваниго Мужа, Батька і Дідуня 

бл. п. ПАВЛА ШУХЕВИЧА 
б. керівника Прокуратури Апеляційного Суду, 

' відбудеться 
Заупокійна Служба Божа з Панахидою 

В ДНІ 26-го ГРУДНЯ 1955 P., о год. 8-ій рано 
в Українській Католицькій Церкві св. Юра при 7-ін вулиці 

в Цю Норку^'~*~і-
До участи в Богослужсиню запрошує Рідних, Приятелів 

1 Знайомих /f 
. Л РОДІША 

• ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 

АРКА, 48 Е. 7-ма вул. 
Ню Порк (GR. 3-3550) 

в н е н л а с ДАРОМ 
иовнй П О В Н И Й каталог 
українських ПЛАТІВОК 

К Н И Ж К И 

КОЛЯДИ, Коляди. КОЛЯДИ. Два
надцять різних платівок з укра
їнськими колядамн, вже з пере
силкою тут, до Канади чи до 
Евроїш. За 10 доларів лише. • 

" S U R M A " 
11 East 7th St , New York 3, N. V. 

ВЛКАІЩ 

Miami, Florida 
MWJMO кімнати до вянаїму. 

Пяшіть або їдьте просто до 
Mf. А Мга, М. SZPAK 

257 N. Е. 17th Terrace, Miami 32 
,ПогИа. - - Phone 82-2692 

В Бельгії 
л чгл.п.чі :ШОРІІ удк 

В Ї : І : . І І . П Г 

У.».» a J , . 
альні \ ” 

теля о. прот. Івана Заяця. 
Після церковних урочистос

тей, в українській оселі на Вель-
ґрадштрассе, відбувся святоч
ний обід, під час якого з промо
вами виступили о. Дубнцькнй 
та о. Заяць, відзначаючи імена 
будівничих тісї церкви і всіх, 
що спричинилися до її розбу
дови. 

Від католицької віткн Укра
їнського Християнського Руху 
вітав присутніх п. Гнат Марга
нець. З промовою виступив теж 
піюф. Г. Ващенко. Ген. М. Ка-
пу'стянськнй висловив впевне
ність, що з хрестом у серці і ме
чем у руках ми переможемо. 

Вступайте в ч.-нчін УИСоЦкіу! 

В дні Н-го листопада 1 
Брюсселі відбулися X Заг 
Збори УДК,-якими закрито юві-—|— 
лейний рік десятиліття діяльно-' J 
сти і побуту українців в Бсль- і \ 

ДЛЯ ДІТЕЙ! 
Нона збірка віршиків. 

К. ПЕРЕЛІСНОІ 

оа хто ТАМГ' 
пі ріп нк! Багато малюкків! 

,Ц І я а 80 цт. 
Замовлятн: 

"S V О В О D А" 

Як ви задумуєте провести слідуючі ваіащії? Багато 
буде залежати під Ваших фінансових можливостей. 
Починайте о щ а д и т е ви і'і п.ілн в TRIDENT, що за
певнить Вам справді приємні какації. 

Осганньоіо тижня було питаний: Хго був президентом 
ЗДА тиіькн один день? Відповідь: David Rice АІСІІІМНІ 

1-го березня ІНІ!» р. Тейлбр не був заири-
и* 5-го бгреаня. 

— в неділю 
сяжеини аж 

гії по другій світовій війні Пе- { 83 fjrand s t , jer»ey СНу З, N. J. 
ред Зборами в каплиці св. Воло- « _ _ _ _ _ _ _ 

Праця—Help Wanted—Agency—Праця 

> SMINGS^lOANohuKUdt<^ 
WSS W.SI*STREET- Gf2oveM/LL 6 - 7 8 2 2 » • 

CHICAGO, ILL, 

ЬІ ВИ МОЖЕТЕ ПОБАЖАТИ „ВКСКЛИХ СВЯТ" % 
' ВСІМ ДОРОГИМ ВАМ ОСОБАМ І РАЗИ НА РІК g 

Якщо Ви заінгестутс Наші гроші в „ І н в е с т и ц і й н і *S 
Ф о н д и " . с|и.\опнй нагляд над цими иінссгиціяии забез
печить Вам і Вашим найдорожчим дивідешіи t рази на рік. 

Акції (шерпі Інвестиційних Фондів цс прекрасний ви
ховний середник для Ваших дітей, бо і БОНН навчаться ща
дити і шанувати гріш. 

Тчкі підприємства яг. (Н NT КЛІ MOTORS. CHRYSLER. 
AMERICAN TELEPIIONIi A TEt.HiRAPH CO., U.S. STEEL, 
etc., значно спричиняються до добробуту н т и країні. Чи 
Ви бажали б діставати Частнн|Г їх :іаробітків? Якщо так. 
то Ви цс мажете легенько осягнути при помочі і за посе
редництвом Інвестиційних Фонді н. 

А коли Вн хотіли б ааГм-.мігчитії Вн'шУ будучнІСТЬ, або 
заощадити гроші на оплату освіти для 'Ваших дітей, то 
місячні інвестиції до Інвестиційних Фондів, Вам в цьому 
значно поможуть. 

ІНВЕСТУВАТИ МОЖНА ОДНОРАЗОВО ВІД .ТИІ '0>.ї 
ВГОРУ — АБО МІС ЯЧНО ВІД III ДОЛ. ВГОРУ. 

Всі інформації в повитих справах дн«:м<і н anr. і украінеь-
кій мовах ввзкоштовно ти без будь-яких :іобов'я:іань а Ва
шого б«іку. За Інфориндіямн, просимо виповнити і вислати 
поданий нон и купон, аби телефону на тм, n IIOHC.TLHIK І И”ЯГ 
ницю від год. і до 7-ої на Луль-яке а поданих на купоні 
чисел, а в Інші дні кликати: 

” М 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Зверніться ДО АґенцІІ Посередництва Праці 

TOMPKINS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
33 — 3rd Avenue, New York 3, N. Y. • TcL ORchard 41137 

Особливо потрібні кваліфіковані, або неквиліфіковані 
робггннкп до праці в ресторанах: 

КУХАРІ, ВУФЕТОВІ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 
ІІОСЛУГАЧІ, ІІОМІІНД'П І іп. 

• Заходьте до нашої Агенції, яка Існує, вже S0 років!"* 
Наша Агенція відамо, що дас охочим добру й добре 

платну працю! Переконайтеся про це! 
JOHN GELETY, власник 

ДОДАТКОВА 

за остатній квартал 1955 
платний 31-го грудня, 1955 

* * • .-
В додатку до регулярної дивіденди у ви
соті 2 ' / 2 % річно (дочислясться квар
тально) Orange Savings Bank виплачує 

ДОДАТКОВУ ДШІДЕНДУ 
' І з 1% річно за ос пишім 

квартал 1955 

ТЕПЕР У НАШОМУ ДВІСТА - РІЧНІ 

Найкращий Банк Спільних Ощадностей в повіті Essex. 

MAIN і DAY STREETS 
ORANGE, N. J. 

ЧЛЕН FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP. 

• *««<! 

УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ НА ПЕНСНЛВЕШЮ, 
ОГАНО і ВЕСТ внрджгано! 

Ввсвлка пачок з Харчами, Одягом, Ліками 1 іншими 
потрібними товарами і 

ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОІШ. 
Мито оплачуване в ЗДА. -т- Гарантія для досгавн. 

C H E S T E R ' S 
1717 Е. Carson Street, PHisburgh З, Рв. 

год. денно від 12 до 6 веч. 
• Пишіть по наші безплатні каталоги. 

анвнаанаанваввв#гт~*ит *'"""""-""' '*"' '"*""*'"'*'"•"""••'•' 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФРПП ПЛАТІВКИ 
я~ Заходіть або пишіть по українські • другі 

.-, J | \ платівки. Внсяласмо платівки по цілому 
^ I S mk ) сп1т1- Пишіть щодня по український ката-
ЇТТАЛ Чду яог платівок. 

Т* FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 West Chicago Avenue, Chicago 22, PL, U.S.A. 

Miami, Florida 
Нодасио до загального 

відома. Що 
УКРАЇНСЬКИЙ 

АМЕРИКАНСЬКИЙ К Л Ю В 
міститься у власнім домі 

під адресою: 
UKRAINIAN 

-AMERICAN CLUB 
3938 N. W. 17th Avenue 

MIAMI, FLORIDA 
Pre*. Phone 84-Й297 

. Sec Phone 82-2692 

ІЬІПКУЛЬТУРНПНИН 

ПОДАРУНОК 
ЦЕ 

Ф о т о а л ь б о м „Л IO В І Т Ь 
У К Р А Ї Н У " (вся Україна 
і , П історія та мистецтво 
в Ілюстраціях) $12.50 

Замовляйте у: 
М. BORETSKY 

68 Maxwell Road 
Chapel Hill, North Carolina I 

Business Opportunity 

AUSCELLANEOUS 

Погребшш — Bronx 
HENRY 

STOLZENBERGER, Inc. 
ДнреКТОр Похоронного 

заводеїшя. 
450 East 162nd St., Bronx, N. Y. 
CY 3-4343 Otto F. Pummer, Pres. 

Коаишй свідомяй українець тя 
кожна свідома українка вважа
ють своїм обов'язком стояти І' 
рядах Українського Народного 
Союзу, щоб своїм членство* 

збільшити кадри ідейних 
українських працівників 

Посмертні Згадки 
ТЕКЛЯ ГОЛОВЧАК, ч л е н к а 

Т>ва їм. І. Франка ВІдд. 146 
УНСоюзу в Дітройт, Мит.. 
п о м е р л а несподівано 22-го 
-жовтня 1955 р. Покійна уро
дилась 1895 р. в селі Острів. 
ноп. Тернопіль, Зах. України. 
До Союзу вступила 1937 р. 
Полишила в горю мужц Мак
сима, дочку Елисавету, сини 
Едварда. З внукн І сестру 
Похорони відбулись 25. жовт
ня з нохор. заведення до 
Церкви Неп. Зачаття на Цмін 
тар ML Olivet прн участи Pt»-
ііііііі. Членів, Приятелів і Зна 
йомих. — В. їй П.! 

С. Хомяк, секр. 

ВЕЛІГКІШ ВПБГР НОВИХ І СТАРПШХ ДОМПІ, 
як .,ренч і спліт левел" на великих лотах в гористих око-
лнцях; тільки 12 миль від Нюярку і 22 милі від Ню Иорку. 

WALTER KOSTER — Українське Бюро 
Pcmbrook Road anA Route 22 — Mountainside, New Jersey 

Tel. WEstfleld 2-5800 

МАРІЯ В Д Н Ц А . довголітня 
члгнка сп. Володимира ВІдд. 
65 УНСоюзу в Елизабет, 11. 
Д:і;.. померли 9-го грудня 

. 1955 р. в 68 році жнття. По
кійна родилась 1888 р. в селі 
Барвінок, mm. Коросно па 
Лемі:івщииі. До Б-ва св. Во
лодимира І УНС встушіла 
1926 р.ІІоі:іііпа полишила в 
смутку мужа Семена, трьох 
синів: Івана, Михайла І Фран
ка, дві замуж. дочкм: Лину 
I Марію. Похорон відбувся 
18-го грудня з похор. заве
дення II. Дитинна, до Грско-
Кат. Церкви св. Володимира 
а відтак па цвинтар Rose Mil! 
Cemetery при участи І'одшін. 
Краянів та Членів В-ва .— 
В. їй 11.! 

А. Смнт. секр. 

§! ROSELLE, N. J. 

в... 
S Ім'я 
ж Пріоьиц:*: . 
g Вік Тел. 
g Адреса . _ , . 
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ТАРЗАН, ч. 3593. Кидає свої два центи. 

*05£ АРРЄАкТЕР ееЯіООЗ?І?ітМЕР 
SME ТНОибАМРБбСиРОб, IWOULP 
<(LL ТНВ 8ULL. ТНеЯЕ (В В/& 
Р/&НТ WMOOZOWAT XPLAZA 

РВ TVROS'I" 

Miami, Florida 
WINDOW CLEANING 

Б II З H Е С • 
продасться з причини старосто. 
Також маємо кімнати і апарта
менти до ввнайму. — Пишіть, 
або їдьте на адресу: 
Keystone Window Cleaning 

127 N. VV. 23rd Street 
Miami, Florida 

Власлшк John Kopchak 
Phone 3-3160 

REAL ESTATE 

НА ПРОДАЖ 
4-КІМНАТНИИ ДІМ 

Гиряча вода. (олнв. огрівання.) 
В доброму стані. 

Телеф. WElls 5-0473 
6,900 готівки. • 

FARAtS FOR SALE 
БАЖАЄТЕ МАТИ ФАРМУ? 

Пишіть по-українськи за без
платними описами (в укр. МОВІ) 
і зннмками фарм. 

VIC'S PARM AGENCY 
113 W. Division Street, 

Ncillsvllle, Wisconsin 

R-УПУЙТЕ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ, 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
В ,&ВОБОДІ" 

І Н Т Е Р Е С Н Е Д Л Я 
М У Ж Ч И Н 

Молодечих радощів бракус, 
часто мужчинам перетомленим, 
вичерпаним зі сил або нервоз
ним. У деяких випадках завваж 
жали, що -недостача належних 
або вистачальннх вітамінів а 
щоденних стравах була причи
ною недостачі енергії або ба
дьорості!. Це було причиною, 
що мужчини не мали радощів, 
якими вони з природи мали вті
шатися. .^^ 

Важливими езвідомлення від 
таких, що зазиалнмезвнчайного 
добродійства від нЬвої вітаміно
вої пігулки, 3Banol\TYNOL. Ця 
пігулка, як провіреио, містять 
в собі мінімальну щоденну ви
могу важливої вітамінової енер
гії для кожної дорослої ЛЮДИНИ. 
Багато людей с просто здивова
ними, як оцл сполука вітамінів 
стас в пригоді природі при ви
творюванні нової енергії і жйт-
тездатностн. 

За окремою умовою читачі цеі 
газети можуть набути TYNOL, 
коли вишлють оцд повідомлен
ня до TYNOL CO.. Dept 91, Box 
321, Croton on Hudson, N. Y. 
Звідти пішлють їм негайно пач
ку за $3.75 відворотною пош
тою. Не треба посилати грошей 
— заплатіть просто листоноші 
прн дорученні. 
Ім'я •. | 
Адреса .. . .". 
Місто ; Стсйт 

І! 

HOU LAUGHEP. "6CCPGV£,JOs£'/ 

ЮС/ ВЄ OUK MATAPCZ. ANP 
WfN ThB PRtZJ* MOKf&'/" 

*НАГТ/"EXCLAIMS? TAXZASi. *THAT 
T6 OUR AM6WSZ" HOLT, €URPfZl$eP, 
SA1P, *HBWA6 KICWN6! JOSE 

РСЖКТ Я6Х7 BULLS/" 
ВЬзгГіЗ?ЯЗ**тЙи»в»Йм»?55- 3ft$-

*І&РН*ТАШАН ТУАТНЄ 6HOULA 
ЄАЮ ТНЄАРВ-МАМ RE&XUTELY. 

4 WLL РО/Г/" V* 

гребуваа Сз ?аедчі ескудіз, 'я 
пбип би бика. Завтра б^тіс се-
іт'л Go^TiCa :— „ПллАа до 
Тс/рос''; 

Годт іасі:ілзся. — ДоЗрг, 
Хозе! Еа іудогй aas^u:- заса-
дором і ваграСІс грошч/іу аа-
ropvA>: 

— Чекайте: — гухнуз Тар-

Кта здзБОпавий-Голт сказав: 
•— Jia пожартував! Хисс не 
ь:о.-.о nepexorta баків! 

— Я зовсім не думав, щоб 

він міг, — сказала рішуче 

мавасглюдива.—Це зроблю я: 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . І Ю Г Р Е Б Н В К 

Обслуга чесна І найкраща 
ЦІПИ ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

Telephone: GRamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 
Занниастьсл похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK t ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jareittts 
129 EAST 7th STSEET 

NEW YORK, N. Y. 
T e l : ORchard 4-2568 

"' 


